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Forord 

Norsk veiledning i bruk av EDIFACT ble første gang utgitt februar 1991. Allerede i 
november samme år ble versjon 2 publisert. I 1994 ble det så utgitt en 
oppdateringsversjon. Siden den gang har det skjedd mye når det gjelder både data-
kommunikasjon spesielt og EDI (Elektronisk datautveksling) generelt. Internett er blitt 
“allemannseie”, og det vokser frem nye formater for dataoverføring. Samtidig er 
“electronic commerce” blitt et hett tema internasjonalt. I sin videste form innbefatter det 
alt som kan ha med forretning å gjøre: mekling, varebestilling, varelister, 
kontraktsforhandlinger, betalingsformidling, osv. Det foregår en diskusjon om hva man 
skal kalle dette på norsk, men vi velger ganske enkelt å kalle det for elektronisk handel. 
Til elektronisk handel vil man ikke bare bruke EDI, men flere teknologier: www for å 
søke informasjon, elektronisk post til forespørsler og overføring av avtaler, elektronisk 
skjema til enkle bestillinger og mer tradisjonell EDI til de tunge 
forretningstransaksjonene. Fortsatt vil EDI kreve at man har et standard format som 
kan forstås av applikasjoner i begge ender, og Internett vil nok etter hvert bli en vanlig 
kanal for overføring av EDI-meldinger. Det siste vil avhenge av at man har tilstrekkelig 
sikkerhet. 

I tillegg til elektronisk handel er det også behov for elektronisk overføring til 
administrative formål som i helsevesenet, til innrapportering fra næringslivet til det 
offentlige og til overføringer internt i det offentlige. Dette er ikke handel i tradisjonell 
forstand og vi benytter derfor begrepet elektronisk samhandling som et samlebegrep 
for ulike former for elektronisk interaksjon mellom to eller flere parter ved hjelp av 
elektroniske virkemidler som EDI, www, mm. Begrepet dekker elektronisk handel, 
offentlig administrasjon, helse, mm., og partene kan være forvaltning-forvaltning, 
forvaltning-næringsliv og næringsliv-næringsliv samt innbyggere-forvaltning og 
forbrukere-næringsliv. 

I denne tredje versjonen av veiledningen har vi endret både format, innhold og navn på 
publikasjonen. Navnet er endret til EDI i elektronisk samhandling. Det er flere 
grunner til dette, men de viktigste er. 

• Etter vår oppfatning har EDI en sentral plass i det som omfattes av begrepet 
elektronisk samhandling. Vi ønsker å  markere dette, samtidig som vi erkjenner 
at det finnes andre typer løsninger som er velegnet for sine formål. 

• Elektronisk samhandling er et stort og omfattende område i stadig endring. For 
stort til at vi tør å begi oss ut på en utdypende behandling av alle typer 
løsninger. I denne veiledningen fokuserer vi på bruk av EDI. Vi ønsker på 
denne måten å videreføre tradisjonen fra de tidligere versjoner av veiledningen 
og tilrettelegge for en forenklet innføring og bruk av EDI, samt bidra til en 
ensartet fortolkning og bruk av standarden EDIFACT. 

Når det gjelder format har vi endret dette slik at det forhåpentligvis er lettere tilgjengelig 
for brukerne. I stedet for en stor og kompakt perm har vi valgt å utvikle veiledningen 
som et sett av temabaserte hefter. Denne versjonen av veiledningen fremstår derfor 
mer som en publikasjonsserie. 
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Pr. januar 2000 er det utgitt følgende hefter: 

1. Grunnleggende begreper og teknologier 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å realisere løsninger for 
elektronisk samhandling, samt plasserer EDI og EDIFACT i forhold til øvrige 
teknologier og gir hjelp til å velge mellom ulike alternative løsninger og teknologier. 

2. Implementering av EDI-løsninger 
Gir en oppsummering av erfaringene med realisering av EDI-løsninger, samt 
identifiserer en del viktige problemstillinger og fallgruver man bør være 
oppmerksom på ved innføring av EDI. 

3. Bruk av modellering ved realisering av EDI-løsninger 
Gir en generell oversikt over fagfeltet modellering sett i sammenheng med EDI-
løsninger. Det gis blant annet en grundig genomgang av hvordan 
virksomhetsmodellering kan bidra til å bedre kvaliteten i en EDI-løsning. 

4. Kommunikasjonsløsninger for utveksling av EDI-meldinger 
Gir en oversikt over de krav som bør stilles til kommunikasjonsløsninger for 
utveksling av EDI-meldinger. 

5. Avtaler i et EDI-forhold 
Gir en oversikt over de avtalemessige forhold som bør være tilstede for å sikre en 
utveksling av EDI-meldinger. 

6. EDIFACT for satsvis EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere 
løsninger for satsvis EDI. 

7. EDIFACT for interaktiv EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere 
løsninger for interaktiv EDI. 

8. Meldingssikkerhet i EDIFACT-løsninger 
Gir en generell oversikt over sikkerhet i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en 
detaljert innføring i hvordan sikkerhetsmekanismene i UN/EDIFACT kan utnyttes for 
dette formål. 

9. Overføring av assosierte data i en EDIFACT-løsning 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å overføre data i andre 
formater i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en detaljert innføring i hvordan 
UN/EDIFACT bør utnyttes for dette formål. 

Hvert av de ovenstående heftene er et selvstendig verk som ikke forutsetter at de 
studeres i sammenheng. Unntaket er det første heftet - Grunnleggende begreper og 
teknologier - som gir en samlet oversikt over fagområdet elektronisk handel og 
administrasjon. Det anbefales derfor at dette heftet studeres innledningsvis, uansett 
hvilke av de andre delene av veiledningen som er av interesse.  
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Hovedmålsettingen med veiledningen er å etablere en oppdatert nasjonal veiledning 
som skal bidra til en forenklet innføring og bruk av EDI, samt en ensartet fortolkning og 
bruk av EDIFACT-standarden. Veiledningen skal også gjenspeile dagens situasjon og 
forventet utvikling innenfor EDI og annen elektronisk samhandling, herunder klargjøre 
hva som ligger i konseptet elektronisk samhandling. Gjennom dette ønsker vi at 
veiledningen skal: 
• rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
• forenkle utviklingen av EDI-anvendelser og dermed bidra til en raskere utbredelse 

og harmonisering av eksisterende prosjekter i offentlig og privat sektor, herunder 
relevante prosjekter i NIN og i IT-programmet for næringslivet. 

• effektivisere utviklingen av EDI ved at man unngår dobbeltarbeid og derved 
redusere kostnadene, 

• redusere potensielle problemer når EDI tas i bruk på tvers av bransjer og sektorer, 
• bidra til en rasjonell og effektiv utnyttelse av den nye EDIFACT-standarden innenfor 

nye områder, 
• harmonisere bruken av EDIFACT i Norge, 
• gjøre de ulike deler av EDI-utviklingen mer tilgjengelig og interessant for ulike 

målgrupper, 
• tjene som undervisnings- og opplæringsmateriell. 

De enkelte heftene i veiledningen er utarbeidet av ulike fagmiljøer på oppdrag av Norsk 
EDIPRO. Det faglige ansvaret for veiledningen er tillagt en prosjektgruppe bestående 
av følgende personer 

Jostein Frømyr, EdiSys AS (prosjektleder) 
Ellen Brox, NORUT IT 
Anund Lie, Norsk Regnesentral 
Olav Jan Hellesø, Statens Forvaltningstjeneste 
Arild Nybakk, Skandinavisk Transport System AS 
Finn Eide, Norsk EDIPRO 

De enkelte heftene er videre behandlet i en referansegruppe med representer fra 
ledende virksomheter i Norge. Gjennom dette arbeidet har heftene fått bred støtte og 
tilslutning fra bl.a. Norsk Hydro, Den norske Bank, Kommunenes Sentralforbund og 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Norsk EDIPRO tar sikte på å etablere et eget fora som vil bli tillagt ansvar for en 
løpende  vurdering av aktualiteten av de enkelte heftene. På anmodning fra dette 
forumet vil så de enkelte fagutvalg i Norsk EDIPRO være ansvarlig for ajourføring av 
det faglige innholdet. 

Oslo, januar 2000 
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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Dette heftet spesielt 

Dette heftet gir en detaljert gjenomgang av UN/EDIFACT og hvordan denne 
standarden bør utnyttes for å realisere løsninger for interaktiv EDI. 

Målsetningen med heftet er å bidra til effektiv innføring og anvendelse av UN/EDIFACT 
for interaktiv EDI ved å: 
• gi informasjon om hva interaktiv EDI er og hvordan dette kan realiseres på 

grunnlag av UN/EDIFACT 
• rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
• forenkle utviklingen av anvendelser for interaktiv EDI og dermed bidra til en raskere 

utbredelse, 
• redusere potensielle problemer når interaktiv EDI tas i bruk på tvers av bransjer og 

sektorer. 

Dette heftet gir en detaljert gjenomgang av UN/EDIFACT og hvordan denne 
standarden bør utnyttes for å realisere løsninger for interaktiv EDI. 

Målsetningen med heftet er å bidra til effektiv innføring og anvendelse av UN/EDIFACT 
for interaktiv EDI ved å: 
gi informasjon om hva interaktiv EDI er og hvordan dette kan realiseres på grunnlag av 
UN/EDIFACT 
rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
forenkle utviklingen av anvendelser for interaktiv EDI og dermed bidra til en raskere 
utbredelse, 
redusere potensielle problemer når interaktiv EDI tas i bruk på tvers av bransjer og 
sektorer. 

I kapittel 1 gis det en overordnet introduksjon til interaktiv EDI basert på UN/EDIFACT 
samt en overordnet beskrivelse av selve UN/EDIFACT standarden. Kapittel 2 gir en 
innføring i de generelle strukturene som benyttes i standarden UN/EDIFACT og de 
detaljerte reglene som gjelder for innholdet i disse komponentene. Det skal bemerkes 
at de fleste reglene er felles for både satsvis og interaktiv bruk av EDIFACT, det er dog 
noen vesentlige forskjeller. For enkelhets skyld har vi i dette heftet valgt å beskrive 
reglene slik de gjelder for interaktiv EDIFACT. 

I kapittel 3 gis det en overordnet introduksjon til det begrepsaparatet som gjelder for 
interaktiv EDI basert på UN/EDIFACT, mens vi i kapittlene 4, 5 og 6 gir en detaljert 
gjennomgang av protokollen for interaktiv EDI. 

Kapittel 7 gå inn på hvilket ansvar partene har for bruken av tjenestesegmentene. 
Dette spesielt med hensyn til hvilken rolle partene har og hvordan dette påvirker 
bruken av tjenestesegmentene. 

Kapittel 8 tar for seg en del av de mest vanlige feilsituasjonene som kan oppstå i et 
system for interaktiv EDI, mens kapittel 9 drøfter enkelte sentrale problemstillinger 
vedrørende de underliggende kommunikasjonsprotokollene som kan være aktuelle for 
å realiser løsninger basert på interaktiv EDI. 

Prosjektgruppen ønsker å rette en spesiell takk til Bjørn Sundberg og Jostein Frømyr, 
EdiSys AS,  som i hovedsak har ført dette heftet i pennen. 

 
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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1 Innledning 

Når datamaskiner og interaktiv er nevnt i samme setning, vil de fleste tolke dette som 
om et menneske var i dialog med maskinen. Dette er vanlig for læreprogrammer og spill. 
Interaktiv EDIFACT er utviklet for utveksling av informasjon, og her vil begrepet interaktiv 
få en noe utvidet innhold. Interaktiv dialog vil her kunne være en dialog mellom 
maskiner, hvor valgene blir foretatt ut fra premisser som ligger programmene. Dialog 
forutsetter en toveiskommunikasjon i motsetning til monolog hvor all informasjon går en 
vei.   

1.1 EDI og interaktiv tilnærming 

EDI er forkortelse for Electronic Data Interchange eller på norsk Elektronisk 
datautveksling. Når det gjelder den tradisjonelle EDI såkalt satsvis EDI kan en lese 
heftet EDIFACT for satsvis EDI utgitt av Norsk EDIPRO. 

Vi kan kort rekapitulere den snevre definisjonen av EDI: 

Elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom 
datamaskinapplikasjoner   

• elektronisk utveksling betyr at informasjonen sendes via kommunikasjonslinjer. 
Det kan være private eller offentlige linjer. 

• strukturert informasjon betyr at utvekslingen foregår i et avtalt format. 
• mellom datamaskinapplikasjoner betyr at det er programvare som griper fatt i 

informasjonen og behandler den.  

EDI deles tradisjonelt i to forskjellige typer: 

 Satsvis  EDI 

 Interaktiv EDI (I-EDI) 

Satsvis EDI er en asynkron, en-veis utveksling av informasjon fra en avsender-
applikasjon til en mottaker-applikasjon (vanligvis i form av standardiserte meldinger). 
Avsender og mottaker arbeider relativt uavhengig av hverandre - avsender foretar sin 
forsendelse uten å vite eller forutsette noen spesiell status eller tilstand for mottaker. 
Dersom avsender skal få vite noe om hvordan hans informasjon er mottatt, må mottaker 
returnere en ny melding i en ny enveis utveksling. Tiden fra sending av melding til det 
kommer et svar, kan variere ut fra avtale, kommunikasjon etc. Typisk er tiden fra noen 
minutter til flere timer avhengig av hvor kritisk svartiden er. 

Ved satsvis EDI dreier det seg ofte om å erstatte papirbasert informasjonsutveksling. 
Alternativet til satsvis EDI er oftest utskrift av dokument, postforsendelse til mottaker, 
samt manuell innregistrering hos mottaker. 

I mange tilfeller er det ikke mulig å sende samtlige informasjoner i en melding. Det er 
behov for en dialog med flere meldinger fra begge parter. De fleste av denne typen 
dialoger bør avsluttes innen en viss tid og ha en viss orden i informasjonsutvekslingen. 
Tidligere har disse behovene blitt løst ved å tillempe UN/EDIFACT meldinger fra satsvis 
EDI eller med en proprietær løsning. 

Interaktiv EDI er en to-veis informasjonsutveksling mellom datamaskinapplikasjoner, 
med forespørsler og svar frem og tilbake mellom applikasjonene. Det er altså snakk om 
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en dialog mellom applikasjonene. På samme måte som satsvis EDI erstatter 
dokumenter, erstatter interaktiv EDI ofte (men ikke alltid) muntlig informasjonsutveksling 
(telefonsamtale eller tilsvarende). 

Systemer for interaktiv EDI har vært i drift like lenge som for satsvis EDI. De fleste av 
oss er nesten daglig i kontakt med slike systemer: 

 Mellom betalingsterminalene i butikker og banksystemene foregår det informasjons-
utveksling (kontroll av kode og saldo bl.a.). Tilsvarende mellom minibankene og 
banksystemene. 

 Reisebyråene kan ved hjelp av sine EDB-systemer kommunisere med flere eksterne 
datasystemer, for forespørsel etter og bestilling av flybilletter, hotellopphold, mv. 

Interaktiv EDI forutsetter en mye tettere integrasjon mellom de aktuelle applikasjoner 
enn det satsvis EDI gjør. Interaktiv EDI henger også mye tettere sammen med de 
underliggende kommunikasjonslagene (ref. OSI-modellen med 7 lag). Hvilke data som 
trengs/ikke trengs i selve meldingene er  tildels avhengig av hvilke kommunikasjons-
protokoller som benyttes.  

Interaktiv EDI benevnes ofte I-EDI. Når det sies bare EDI eller EDIFACT, uten å 
presisere interaktiv, er det normalt satsvis EDI det dreier seg om. Satsvis EDI 
benevnes også derfor noen ganger som tradisjonell EDI. 

Resten av denne publikasjonen dreier seg om interaktiv EDI. EDIFACT for satsvis EDI 
beskrives i hefte 6- EDIFACT for satsvis EDI. 

Interaktiv EDI har følgende kjennetegn i følge ISO 9735: 
• en formalisert tilknytning mellom partene som benytter dialogen 
• mulighet for å styre utviklingen av dialogen og dermed hele transaksjonen avhengig av 

resultatet av tidligere meldinger innen dialogen. 
• alle meldinger innen en dialog tilhører samme forretningstransaksjon. 
• en forretningstransaksjon består av en eller flere kontrollerte dialoger som kan 

forekomme mellom en eller flere parter. 
• hurtig kommunikasjon. 

De fire første punktene skiller klart interaktiv EDI fra satsvis EDI.  

1.1.1 Hvorfor Interaktiv EDI 

Interaktive ”on-line” applikasjoner har vært i bruk lenge. Dette som en konsekvens av et 
behov for øyeblikkelige beslutninger. Banker, kortselskaper og reiseliv har lenge benyttet 
seg av  I-EDI. Banker og kortselskaper benytter dette i kommunikasjon mellom 
applikasjonen på kortterminaler og applikasjon på tjenestemaskinen sentralt. De har her 
utviklet egne løsninger og meldinger.  Det har blitt en viss standardisering etterhvert som 
de har åpnet for muligheten til å benytte alle kort om hverandre på automatene. 

Reiselivet er et annet område som har kommet langt i utviklingen av I-EDI. Her har det 
utviklet seg nasjonale eller regionale løsninger. Her i Norden benytter en seg av SMART 
systemet som benytter egne meldinger eller egne løsninger mot ulike  operatører. I 
Tyskland, Østerrike og diverse andre land har de utviklet START systemet som har 
standardiserte meldinger, men i UNICORN som er en egen standard bygd på segmenter 
fra UN/EDIFACT.   

UN/EDIFACT har sett behovet for internasjonal standardisering av I-EDI og utviklet 
syntaks og mulighet for å bygge opp Interaktive EDI-meldinger. Dette for å gjøre aktører 
innen et forretningsområde i stand til å utvikle bransjestandarder for bruk av I-EDI. 

                                                                             2                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 7: EDIFACT for interaktiv EDI 

Ambisjonene er å gjøre terskelen for elektronisk handel lavere, samt senke volumkravet 
for antall transaksjoner for å oppnå lønnsomhet ved bruk av I-EDI.  
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1.2 EDIFACT-standarden 

"EDIFACT-standarden" er ikke én enkelt standard, men et sett av  ulike regler og  
retningslinjer, samt kataloger over predefinerte datastrukturkomponenter (data-
elementer, segmenter, meldinger).  

Kjernen i EDIFACT er syntaksreglene, som også er definert som en ISO1-standard (ISO 
9735). I tillegg til å inneholde regler om hvordan de enkelte delene i en utveksling skal 
struktureres, inneholder ISO 9735 også  kataloger over de såkalte tjeneste-
komponentene (tjenestesegmenter, etc.). 

I dagligtale benyttes begrepet "EDIFACT" og "EDIFACT-standarden" noen ganger bare 
om selve syntaksreglene. I denne publikasjonen vil vi imidlertid mene hele settet av 
regler og kataloger når vi refererer til "EDIFACT" eller "EDIFACT-standarden". 

1.2.1 Hovedelementene i EDIFACT-standarden 

EDIFACT-standarden er som nevnt et sett av regler, retningslinjer og kataloger over 
datastrukturkomponenter. Noen av disse EDIFACT-elementene er selvstendige 
standarder som blir vedlikeholdt og oppdatert av de organer som har ansvaret.  

For å forenkle situasjonen for brukerne, har imidlertid alle de vesentlige komponentene 
av EDIFACT blitt samlet i ett dokumentasjonssett - UNTDID2

UNTDID er idag (pr. 1998) inndelt på følgende måte3: 
Part 1: Introduction 
Part 2: Uniform rules of conduct for interchange of trade data by 
 teletransmission (UNCID) 
Part 3: Terms and definitions 
Part 4: United Nations rules for Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport. 
  Ch. 1  Introduction 
  Ch. 2  General information 
   2.1  Establishment of United Nations Standard Message 

Types  (UNSM) 
  2.2 UN/EDIFACT syntax rules (ISO 9735 – latest 

version) 
   2.3  UN/EDIFACT syntax implementation guidelines 
   2.4  UN/EDIFACT message design guidelines 
   2.5  Version/release 
   2.6  General introduction to UNSM descriptions  
Part 5: UN/EDIFACT DIRECTORIES 
Part 6: UN/EDIFACT INTERACTIVE DIRECTORIES 

 

Hovedelementene i UNTDID (og EDIFACT-standarden) er: 

 Syntaksregler (ISO 9735) 

                                                 
1 International Standards Organization 
2 United Nations Trade Data Interchange Directory 
3 UNTDID i foreliggende utgave omfatter ennå ikke versjon 4 av syntaksreglene.  Hvorvidt samme inndeling vil bli beholdt 
når versjon 4 innføres, er ennå ikke kjent. All henvisning til deler og kapitler i UNTDID i denne publikasjonen gjelder derfor 
foreliggende utgave, som altså er basert på versjon 3 av EDIFACT-standarden. 
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Syntaksreglene utgjør selve kjernen i EDIFACT, og beskriver overføringsstruktur (dvs. 
hvordan meldingene skal grupperes når de sendes), regler for komprimering av data, 
samt tegnsett (dvs. de tegn og symboler som kan benyttes). Syntaksreglene fastsetter at 
dataelementene i en melding skal komme i en forutbestemt rekkefølge, og ut fra denne 
rekkefølgen skal man kunne forstå deres betydning. Det er syntaksreglene og meldings-
typebeskrivelsene som sammen bestemmer rekkefølgen og derved betydningen av 
dataene. 

ISO 9735 er utgitt i 3 versjoner før 1993. Versjon 4, som er en relativt betydelig 
utvidelse/endring, har vært under utarbeidelse lenge, og er i ferd med å bli utgitt når 
dette skrives (ultimo 1998).  

Første versjon av ISO 9735 ble utgitt i 1988 i en enkelt del. Siste versjon av ISO 9735 er 
inndelt i følgende ti deler : 

ISO 9735-1: Syntax rules common to all parts, together with syntax  
   service directoriesfor each of the parts 
ISO 9735-2: Syntax rules spesific to batch EDI 
ISO 9735-3: Syntax rules spesific to interactive EDI 
ISO 9735-4: Syntax and service report message for batch EDI 
   (message type - CONTRL) 
ISO 9735-5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and 
   non-repudiation of origin) 
ISO 9735-6: Secure authentication and acknowledgement message 
   (message type - AUTACK) 
ISO 9735-7: Security rules for batch EDI (confidentiality) 
ISO 9735-8: Associated data in EDII 
ISO 9735-9: Security key and certificate management message  
   (message type - KEYMAN) 
ISO 9735-10: Security rules for interactive EDI 
Det er lagt opp til at nye deler kan legges til senere. 

 Katalogsett over meldinger, segmenter, dataelementer, etc 
(UNTDID/Part 5: UN/EDIFACT DIRECTORIES) 

Det utgis katalogsett som inneholder spesifikasjon av de enkelte datastrukturkompo-
nentene i en EDIFACT-overføring, samt de viktigste internasjonale kodelistene som 
benyttes.  

IDMD1 EDIFACT katalog over standardmeldinger (UNSM2-er) for bruk ved 
initeraktiv EDI 

IDSD3  EDIFACT katalog over segmenter for bruk ved interaktiv EDI 
IDCD4  EDIFACT katalog over komposittelementer for bruk ved interaktiv EDI 
EDED5  EDIFACT katalog over dataelementer for bruk ved både satsvis og 

interaktiv EDI 
EDCL6  EDIFACT kodelistekatalog  

 Annen dokumentasjon 

I tillegg til selve syntaksreglene og katalogsettene inneholder også UNTDID annen 
dokumentasjon, som også er en del av "EDIFACT-standarden": 

                                                 
1 EDIFACT Interactive Data Message Directory 
2 United Nations Standard Message 
3 EDIFACT Interactive Data Segment Directory 
4 EDIFACT Interactive Data Composite Directory 
5 EDIFACT Data Element Directory 
6 EDIFACT Code Lists 
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• Retningslinjer for bruk av syntaksreglene 
(UNTDID/Part 4/Ch. 2.3: UN/EDIFACT syntax implementation guidelines) 

Inneholder praktisk veiledning for brukere av EDIFACT-syntaksen, vedrørende 
programvare, grensesnitt til applikasjoner, kommunikasjon, samt noe utdyping av 
enkelte deler av syntaksbeskrivelsen.  

Denne delen av EDIFACT finnes bare for versjon 1 -3 av syntaksreglene og gjelder 
derfor ikke for interaktiv EDI.  

• Retningslinjer for meldingskonstruksjon 
(UNTDID/Part 4/Ch. 2.4: UN/EDIFACT message design guidelines) 

Inneholder veiledning for hvordan meldingstyper skal bygges opp. Mest aktuelt for de 
som konstruerer nye meldinger, men kan være nyttig også for de som skal velge blant 
den floraen av ulike meldingstyper som etter hvert eksisterer. 

• Regler for elektronisk datautveksling ved teletransmisjon (UNCID) 
(UNTDID/Part 2: Uniform rules of conduct for interchange of trade data teletransmission) 

Inneholder generelle anbefalinger/regler for EDI-partnere, bl.a. forslag til noe av det en 
utvekslingsavtale bør inneholde. 

UNTDID utgis både i elektronisk og trykt form. Lettest tilgjengelig er den nok idag på 
Internett. 

 EDIFACT og UNTDID på Internett 

Adresser og innhold på Internett skifter, men pr. juni 1998 kan UNTDID (katalogsettene 
f.o.m. D.95A) finnes på følgende adresse: 

 http://www.unece.org/cefact/ 

Selve syntaksreglene finnes på følgende adresse: 

 http://pc1.gefeg.com/jswg/ 

Forøvrig vil et søk med stikkordet "UN/EDIFACT" (evt. sammen med "UNTDID" og/eller 
andre stikkord) gi tilgang til både UNTDID-katalogene og mye annet interessant stoff. 
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1.2.2 Behandling av endringer i EDIFACT 

EDIFACT, og spesielt EDIFACT for interaktive anvendelser, er en “ung” standard, og er 
derfor fortsatt gjenstand for betydelige endringer. Endringene kan i hovedsak deles i to 
“klasser”: 

1. Endringer i de grunnleggende syntaksreglene 

Endringer i syntaksreglene håndteres ved at de utgis i nye versjoner. Det er totalt 
utgitt 4 versjoner av syntaksreglenene (ISO 9735): 

1988:  Versjon 1 
1990/91: Versjon 2 
1992: Versjon 3 (teknisk korr. av versjon 2) 
1999: Versjon 4 

Det skal bemerkes at interaktiv EDI først ble tatt inn i versjon 4. 

2. Endringer/utvidelser av katalogsettene 

Endringene i katalogene består i hovedsak av at nye elementer kommer inn. Spesielt 
meldingstypekatalogen (IDMD) er blitt utvidet sterkt med nye meldingstyper. For å 
gjøre disse endringene/utvidelsene tilgjengelig, utgis derfor katalogene i nye utgaver 
hvert halvår. Katalogene betegnes med D.97A, D.97B, D.98A, etc. Betegnelsene 
angir utgivelsestidspunkt; D.97A er “vårutgaven” i 1997, D.97B er “høstutgaven” 
samme år, etc. 

Listen over utgitte kataloger (katalogsett) ser slik ut (pr. oktober 1999): 

  Utgivelses- Antall 
Katalog tidspunkt meldinger 
D.96B  Sept. 1996 2  
D.97A  Mars 1997 2 
D.97B  Sept. 1997 4 
D.98A  Mars 1998 4 
D.98B  Sept. 1998 4 
D.99A  Mars 1999 6 
D.99B  Sept. 1999 9 

Som det fremgår av tabellen ovenfor ble den første katalogen for interaktiv anvendelse 
av EDIFACT publisert høsten 1996 
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1.2.3 Organiseringen av arbeidet med EDIFACT-standarden 

Det internasjonale arbeidet med utvikling av EDI-standarder skjer idag (1998) i regi av 
FN 's økonomiske kommisjon for Europa - UN/ECE1. 

Figuren nedenfor viser de viktigste organer/organisasjoner som er involvert i det 
praktiske arbeidet . 

EBES
UN/EDIFACT Entry Point

TCC
Teknisk koordinering

Støtte grupper
TAG

Meldingsutviklingsgrupper
EEG1 - Handel
EEG2 - Transport
EEG3 - Toll
EEG4 - Bank/finans
EEG5 - Bygg/konstruksjon
EEG6 - Statistikk
EEG7 - Forsikring
EEG8 - Reiseliv
EEG9 - Helse
EEG10 - Trygd og armeidsmarked
EEG11 -  Offentlig administrasjon
EEG12 -  Offentlig Innkjøp 

Spesielle interessegrupper
I-EDI
BIM
Sikkerhet
Fler språklighet

WESEC

BT/WG 65

TC 251

CEN ISSS

ECWS

Prosjekter

TMWG

CDWG

JTC/SC30

Utvikling &
beslutning

CEFACT

ISO

TC 154

CEFACT Rapportørers
Asia

Meldingsutvikling

CSG

Ad-hock grupper (MDR)

Felles
syntaksutvikling

UN/ECE

Committee for Trade

 Kvalitets-
kontroll

Tekniske støttegrupper

EDIFACT
Work Group

LWG

BPAWG

ITPWG

 
Figur 1.1 Organisasjonsstrukturen bak EDIFACT-standarden  

Som det fremgår, er det en relativt kompleks struktur, med mange ulike organer 
involvert, både på internasjonalt og nasjonalt plan. Fordelen er at dette er med på å sikre 
at EDIFACT-standarden kan bli/vedbli å være verdensomspennende. Ulempen er 
naturligvis at det vil måtte være en del byråkrati i en slik organisering, og at det bl.a. 
derfor tar tid å få implementert endringer. Det er imidlertid betydelig bevissthet omkring 
behovet for forenkling, og UN/EDIFACT-systemet er allerede en av de raskest 
arbeidende globale standardiseringsorganisasjoner, med publisering av endringer hver 
6. måned. Individuelle forandringer tar det i dag (1998) minst 8 - 12 måneder å 
implementere, men det eksisterer planer om å få redusert denne tiden ned til det halve 
(4 - 6 mndr.). 

                                                 
1 United Nations Economic Commission for Europe 
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2 Utvekslingsstrukturer i interaktiv EDIFACT 

2.1 Notasjon  

Ved beskrivelse av meldings- og meldingskomponentstrukturer i EDIFACT benyttes en 
bestemt notasjon. Eksempelvis ser første del av beskrivelsen av tjenestesegmentet UIB 
slik ut:  

 
UIB    INTERACTIVE INTERCHANGE HEADER 
Function: To identify an interchange. 
 
POS   TAG    Name                                         S   R Repr.    Notes 
010    S001   SYNTAX IDENTIFIER                            M   1             1 
       0001    Syntax identifier                           M      a4 
       0002    Syntax version number                      M      an1 
       0080    Service code list directory version number  C      an..6 
       0133    Character encoding, coded                   C      an..3 
020    S002   INTERCHANGE SENDER                           M   1             2 
. . . . . . . . . 

De ulike elementene i denne beskrivelsen har følgende betydning: 

POS Posisjonsnr. Linjene uten posisjonsnr. er en detaljspesifikasjon av den 
posisjonen de står under. 

TAG Elementets primære identifikator, eller referansenr. Hver type komponent 
har TAG med et bestemt format  

 (X = vilkårlig bokstav (A-Z), 9 = vilkårlig tall): 

 Segmenter:    XXX  
 Tjenestesegmenter:   UXX    

 Interaktive komposittelementer: E999  
Tjenestekomposittelementer:  S999 

 Enkle dataelementer:   9999  
Tjenesteelementer:    0999 

Name Elementets navn/betegnelse 

S Status, som kan ha to verdier: 

M =  påkrevet (Mandatory), som betyr at elementet alltid skal være 
med1. 

C =  betinget (Conditional), som betyr at elementet ikke alltid må være 
med.  

For elementer med status C kan det i noter være angitt nærmere 
instruksjoner om når elementet skal være med eller ikke (se Notes 
nedenfor). 

                                                 
1 “Å være med” betyr at elementet må inneholde data, når den aktuelle meldingen overføres. 
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 Statusen gjelder innenfor den enheten den er definert i, dvs. at: 

 Et delelement med status M må være med hvis komposittelementet 
det tilhører er med. 

 Et enkeltstående dataelement eller komposittelement med status M 
må være med hvis segmentet det tilhører er med. 

 Et segment med status M må være med hvis det tilhører en 
segmentgruppe som  er med, eller hvis det ikke tilhører noen 
segmentgruppe. 

 En segmentgruppe med status M må være med hvis den tilhører en 
annen segmentgruppe som  er med, eller hvis den ikke tilhører noen 
annen segmentgruppe. 

R Repetisjonsfaktor, dvs. antall ganger elementet kan forekomme etter 
hverandre. R = 1 betyr at elementet bare skal forekomme én gang (dvs. at 
det ikke skal repeteres). 

Repr. Format (representasjon). Følgende koder benyttes: 
a Alfabetisk felt. Kan inneholde bokstaver og andre grafiske tegn 

(kinesiske skrifttegn etc.), men ikke tall.  
n Numerisk felt. Kan inneholde tall og kontrolltegn, som f.eks.  

desimaltegn (komma eller punktum) og fortegn (minustegn). 
an Alfanumerisk felt. Kan inneholde bokstaver, tall og andre grafiske 

tegn. 

Feltlengden angis ved et tall bak koden for felttype. Eksempler: 
a3 Alfabetisk felt med fast lengde på 3 tegn. 
an..35 Alfanumerisk felt med variabel lengde på  maksimalt 35 tegn. 
n..12 Numerisk felt med variabel lengde på maksimalt 12 tegn.  

NB: Desimaltegn og fortegn regnes ikke med når lengden 
kalkuleres. 

Notes Spesielle betingelser eller andre bemerkninger knyttet til elementet eller 
bruken av det.  

 En spesiell type noter er de såkalte avhengighetsnoter (Dependency 
notes). Avhengighetsnoter eksisterte ikke før i  versjon 4 av 
syntaksreglene1. Følgende koder gjelder for disse: 

 D1 Én og bare én 
 D2 Alle eller ingen 
 D3 Én eller flere 
 D4 Én eller ingen 
 D5 Hvis først, så alle 
 D6 Hvis først, så minst én til 
 D7 Hvis først, så ingen av de andre  

                                                 
1 ISO 9735 
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2.2 Utvekslinger 

All dataoverføring i EDIFACT, også ved interaktiv EDI, skjer ved å sende utvekslinger fra 
en avsender til en mottaker. Ved interaktiv EDI vil utvekslingene inngå i en dialog 
mellom de to partene. En figur som viser den generelle stukturen for en interaktiv dialog 
er gitt nedenfor. 

Note: The default service characters are
used for illustrative purposes.

 
Figur 2.1 Hovedstrukturene i interaktiv EDIFACT definert i ISO 9735. 

Som det fremgår av figur 2.1 består en utveksling i EDIFACT altså av en eller flere 
meldinger. Meldingene består av en rekke segmenter, som igjen består av dataelementer. 
Hver av disse dataelementene og segmentene har sin forhåndsdefinerte plass i 
meldingen. Som ved satsvis EDI kan en utveksling i interaktiv EDI gjerne bestå av bare 
én melding.  
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En forekomst av en EDIFACT-utveksling kunne defineres slik: 

 En strøm av tegn som er strukturert i meldinger, segmenter og dataelementer, og 
som forøvrig oppfyller visse forutbestemte regler.  

I dette kapitelet beskriver vi de grunnleggende datastrukturene som interaktiv EDIFACT 
består av (meldinger, segmenter, etc.), samt de viktigste reglene som gjelder når 
strukturkomponentene skal "fylles" med verdier:  

• hvilke tegn og tegnsett som kan benyttes 
• hvilke datakomponenter som må være tilstede  og hvilke som kan utelates  
• innholdet i de spesielle segmentene som “styrer” utvekslingen (tjenestesegmentene)  
• etc.  

“Å være tilstede” betyr følgende for de enkelte komponentene i en melding: 
• Et enkelt dataelement er tilstede hvis dets verdi består av minst ett tegn. 
• Et komposittelement er tilstede hvis minst ett av delelementene er  
• tilstede. 
• Et segment er tilstede hvis dets segmentmerke er tilstede. 
• En segmentgruppe er tilstede hvis dens styresegment er tilstede. 

Det skal bemerkes at de fleste reglene er felles for både satsvis og interaktiv bruk av 
EDIFACT, det er dog noen vesentlige forskjeller. For enkelhetsskyld har vi i det følgende 
valgt å beskrive reglene slik de gjelder for interaktiv EDIFACT. 

2.2.1 Tjenestesegmenter 

I tillegg til de data som skal oversendes, vil en utveksling inneholde styrings- og kontroll-
informasjon som gjør det mulig for mottaker å behandle utvekslingen og meldingene på 
en riktig måte. Denne informasjonen oversendes i spesielle segmenter som kalles 
tjenestesegmenter. Tjenestesegmentene for interaktiv EDI er behandlet i kappitel 4.4. 

2.2.2 Spesialtegn i EDIFACT 

I en EDIFACT-utveksling er det en del tegn som har helt spesiell betydning; skilletegn og 
avslutningstegn i et segment, samt opphevelsestegn. 
 
Skilletegn Standardverdi 

Delelementskilletegn :  (kolon) 
(skilletegn mellom delelementene i et komposittelement) 

Dataelementskilletegn  +  (pluss) 
(skilletegn mellom dataelementene i et segment) 

Repetisjonsskilletegn  *  (stjerne) 
(skilletegn mellom repetisjoner av samme dataelement 
 i et segment) 

Segmentavslutningstegn ’   (apostrof) 

Opphevelsestegn ?  (spørsmålstegn) 

Det er mulig å benytte andre tegn enn disse standardverdiene (ved angivelse i 
tjenestetegnspesifikasjonen UNA; se punkt 4.4.1).  
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2.2.2.1 Skilletegn  

Dataelementene i et segment (både enkeltstående dataelementer og komposittelementer), 
og delelementene i et komposittelement, har en predefinert posisjon1 i 
segmentet/komposittelementet. Ved overføring kan derfor hver enkelt dataelementverdi 
identifiseres entydig ved at den plasseres i riktig posisjonsnr. (rekkefølge) i segmentet, 
uten at dataelementets Tag (eller annet identitetsmerke) overføres. For å bestemme 
riktig posisjonsnr. til en dataelementverdi ved mottak av en utveksling, må det imidlertid 
overføres et skilletegn som representerer skillet mellom hvert predefinerte dataelement. 
Dette skilletegnet må overføres selv om enkelte av dataelementene ikke har noen verdi i 
den aktuelle utveksling. I tillegg må vi ha forskjellige skilletegn mellom dataelementene i 
et segment og delelementene i et komposittelement. Etter at det ble tillatt å definere 
repeterbare dataelementer i et segment2, må vi i tillegg ha et tredje skilletegn mellom 
repetisjoner av det samme dataelementet. 

Siden skilletegnenes eneste funksjon er å angi posisjonsnummeret til hver enkelt verdi i 
en segmentforekomst, kan skilletegn etter den siste verdien sløyfes, selv om 
segmentet/komposittelementet er definert med flere etterfølgende elementer. 

2.2.2.2 Segmentavslutningstegn 

Ved overføring av segmenter overføres også segmentmerket (tre bokstaver), som er en 
entydig identifikasjon av segmentet. Skilletegnet mellom segmenter kalles derfor 
avslutningstegn, siden segmentmerket selv markerer skillet.  

2.2.2.3 Opphevelsestegn 

Fordi det av og til kan være behov for å benytte skilletegnene i en dataverdi, er det også 
definert et spesielt tegn for å oppheve skilletegnets spesielle betydning. Det er også 
definert en standardverdi for dette tegnet: 

Hvis teksten 54+328=382  ble overført slik den står, ville dette hos mottaker bli tolket 
som to forskjellige tekstverdier: 54 og 328=3823. For å unngå dette må avsender sette 
inn opphevelsestegnet foran dataelementskilletegnet +, og overføre teksten slik: 
54?+328=382. 

 Opphevelsestegnet redefinerer det etterfølgende tegnet til et vanlig grafisk tegn. 
Opphevelsestegnet har kun virkning for tegnet som følger umiddelbart etter. 

Hvis selve opphevelsestegnet er en del av dataverdien, må det settes inn to ganger hos 
avsender. Opphevelsestegnet opphever med andre ord også betydningen av “seg selv”.  

Hvis tegnet etter opphevelsestegnet er et "vanlig" tegn (ikke spesialtegn), blir 
opphevelsestegnet bare ignorert hos mottaker. 

                                                 
1 Elementposisjon, ikke tegnposisjon 
2 Nytt i versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735) 
3 Forutsatt av standardverdien + benyttes som skilletegn for dataelementer 
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Eksempler: 

Hvorfor?? vil bli tolket som Hvorfor?  hos mottaker 
OK? (ellers .. vil bli tolket som OK (ellers .. hos mottaker 

2.2.3 Tegnsett og tegnkoder 

Internasjonale standarder som f.eks. ISO 6461 spesifiserer et tegnsett og de tilhørende 
tegnkoder som skal benyttes ved lagring eller overføring. Tegnsettet inkluderer i dette 
tilfellet også kontrolltegn som ikke er direkte synlige, f.eks. "Carriage Return".  

For å overføre EDIFACT-utvekslinger må man bli enige om hvilke tegnsett som kan 
benyttes og for hvert av disse hvilke sett av tegnkoder som kan benyttes. I EDIFACT 
sammenheng vil det som oftest kun være aktuelt å benytte ett tegnsett med  ett 
tilhørende sett av tegnkoder. 

I denne sammenheng er det viktig å skille mellom tegn, som er de grafiske 
symboler som vises på  skjerm og papir, og tegnkoder, som er det bitmønster 
som representerer tegnene ved lagring eller overføring. F.eks. vil tegnet ’kolon’ 
presenteres som ’:’ på en skjerm, mens det f.eks kan være kodet som binært 
10101001 ved lagring. 

Det er verd å merke seg at et og samme tegn kan ha forskjellige tegnkoder, av-
hengig av den standard som benyttes. Tegnet å skal f.eks. kodes binært 
1111101 i henhold til NS4551, mens det skal kodes som 11100101 hvis ISO 
8859/1 benyttes.  

Dette innebærer også  at  én bestemt tegnkode kan representere forskjellige tegn 
(avhengig av tegnkodestandard som benyttes til “dekodingen”). Eksempelvis vil 
tegnkoden for ã i ISO 8859-1 (UNOC), være tegnkoden for У (gamma) i ISO 
8859-7 (UNOF). Siden det er selve tegnkoden som oversendes på kommuni-
kasjonlinjene, må også  tegnkodesettet spesifiseres for hver utveksling, for at 
man på mottakersiden skal kunne “dekode” tegnkoden tilbake til riktig tegn. 

På kort sikt er ISO 8859-1 (UNOC) det mest aktuelle tegnsettet. Men i Vest-Europa vil 
ISO 8859-15 etter hvert erstatte ISO 8859-1, siden –1 bl.a. mangler euro-tegnet og den 
franske oe-ligaturen. Andre tegnsett er også stadig aktuelle.  Derfor anbefales det sterkt 
å håndtere tegnsett korrekt, og ikke bare gjøre antakelser om at alle parter bruker ett og 
samme tegnsett. Om en ikke er i stand til å håndtere mer enn ett tegnsett, må en i det 
minste sørge for at tegnsett og syntaksidentifikator stemmer overens i utgående 
utvekslinger, og syntaksindentifikator i innkommende utvekslinger må kontrolleres mot 
det tegnsettet en forventer. 

Tegnkodesettet som en gitt utveksling er basert på, spesifiseres helt i begynnelsen av 
hver utveksling, i UIB-segmentets første dataelement, (Dataelement 0001 Syntax 
identifier).  

Tilgjengelige tegnsett i versjon 4 av EDIFACT- syntaks er: 

                                                 
1 ISO 646 definerer de tegnene som er felles i de forskjellige internasjonale variantene av ASCII, bl.a. den norske 7-bits 
tegnkoden definert i NS 4551 
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UNOA UN/ECE level A 
             As defined in ISO 646 (with the exception of letters lower case a to z). 
UNOB  UN/ECE level B 
             As defined in ISO 646. 
UNOC  UN/ECE level C 
             As defined in ISO 8859-1 : Information processing - Part 1: Latin alphabet No. 1. 
UNOD  UN/ECE level D 
             As defined in ISO 8859-2 : Information processing - Part 2: Latin alphabet No. 2. 
UNOE  UN/ECE level E 
             As defined in ISO 8859-5 : Information processing - Part 5: Latin/Cyrillic alphabet. 
UNOF  UN/ECE level F 
             As defined in ISO 8859-7 : Information processing - Part 7: Latin/Greek alphabet. 
UNOG  UN/ECE level G                                                
         As defined in ISO 8859-3 : Information processing - Part 3: Latin alphabet.                                           
UNOH   UN/ECE level H                                                
            As defined in ISO 8859-4 : Information processing - Part 4: Latin alphabet.                                           
UNOI   UN/ECE level I                                                
           As defined in ISO 8859-6 : Information processing - Part 6: Latin/Arabic alphabet.                                
UNOJ UN/ECE level J                                                
          As defined in ISO 8859-8 : Information processing - Part 8: Latin/Hebrew alphabet.  
UNOK UN/ECE level K                                                
         As defined in ISO 8859-9 : Information processing - Part 9: Latin alphabet.                                           
UNOX  UN/ECE level X                                                
          Code extension technique as defined by ISO 2022 utilising  the escape techniques in 

accordance with ISO 2375.          
UNOY UN/ECE level Y                                                
          ISO 10646-1 octet without code extension technique. 

 De tegnene som kommer før tegnsettspesifikasjonen, dvs. tjenestetegn-
spesifikasjonen UNA og selve tegnsettspesifikasjonen (dataelementet 0001 i UNB), 
blir tolket i henhold til ISO 646, dvs. tolket som om tegnsettspesifikasjonen var 
UNOA eller UNOB. 

 De tegnene som benyttes i kodeverdier (og dermed kvalifikatorer) skal kun tas fra 
"Nivå A"-tegnsettet,  dvs. kun store bokstaver A - Z, tall 0 - 9, samt endel spesialtegn 
(ref. rammeteksten tidligere under dette punktet)  

Hvis flere sett av tegnkoder skal benyttes, må det være mulig å angi det sett som 
benyttes på annen måte enn å angi det i selve utvekslingen,  f.eks. ved at 
kommunikasjonstjenesten tilbyr funksjoner for å indikere hvilket sett av tegnkoder 
som benyttes. Regler for hvordan dette eventuelt skal gjøres ligger utenfor 
syntaksreglene i EDIFACT, og må spesifiseres for den aktuelle kommunikasjons-
protokollen. 

2.2.3.1 EDIFACT og tegnkoding 

Utvekslingshodet i EDIFACT, dvs. UIB-segmentet, identifiserer i prinsippet et tegnsett, 
ikke en tegnkode.  På EDIFACT-nivå er tegnkode egentlig irrelevant.  (Konvertering 
mellom) tegnkoder skal primært håndteres av meldingstransportsystem og annen 
infrastruktur, og EDIFACT-programvare, brukere, applikasjoner skal ideelt sett bare 
forholde seg til én tegnkode, den som er “naturlig” på den aktuelle plattformen. 

Standarden selv er langt fra ryddig på dette punktet. De fleste av de registrerte 
tegnsettene bestemmer i praksis også en tegnkode.  UNOX (ISO 2022) er først og 
fremst en tegnkode, ikke et tegnsett. 

Tegnsettet som identifiseres av UNOA er felles mellom ASCII og EBCDIC.  Når 
EDIFACT-meldinger transporteres mellom systemer som bruker ASCII og EBCDIC er 
det rimelig at tegnkodingen konverteres underveis.  (Det er f.eks. det som vil skje med 
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vanlige tekstmeldinger i epost.)  Merk da at sendt og mottatt utveksling er identisk 
samme utveksling, selv om den er representert ved to forskjellige bitmønstre.   

Men tegnkodingen i ASCII og EBCDIC er så forskjellig at den EBCDIC-kodede 
versjonen ikke ville bli gjenkjent som en EDIFACT-utveksling der ASCII var forventet.  
Og langt mindre ville EDI-programvaren være i stand til å lese så langt at den kan tolke 
UNB-segmentet og finne spesifikasjonen av tegnsett og koding i dataelementene 0001 
“Syntax identifier” og 0133 “Character encoding, coded”.   

Det samme problemet gjelder i prinsippet UNOX og UNOY.  Parseren må vite at 
tegnkodingen er i følge ISO 2022 eller hvilken koding av ISO 10646 som benyttes for i 
det hele tatt å være i stand til å parse UNA og UNB. 

Med andre ord:  I det generelle tilfellet, når ISO 2022, UNICODE eller ISO 10646 kan 
være inne i bildet, må en EDIFACT-parser enten: 

• Anta at alle utvekslinger blir levert i samme tegnkoding, dvs. at 
meldingstransportsystemet koder om utvekslinger ved behov. 

• Bli informert om hvilken tegnkoding som gjelder for hver utveksling (uavhengig av 
utvekslingen selv). 

2.2.3.2 UNICODE og ISO 10646 

Tegnkoder med 8-biters kodeverdier håndterer svært begrensede tegnsett, og blir i 
stadig større grad utilstrekkelige.  Applikasjonsprogrammer som skal håndtere rikere 
tegnsett (f.eks. tekst i flere språk) benytter ofte flere ulike tegnkoder, og ofte på en langt 
fra ryddig og brukervennlig måte.  Det fundamentale problemet er og blir tvetydigheten 
ved at flere tegn deler samme kodeverdi i forskjellige tegnkoder. 

ISO 2022 (UNOX) angriper problemet ved å definere skiftesekvenser (escape-
sekvenser) for å velge mellom flere tegnsett (og i prinsippet, tegnkoder).  Tegnsettet 
som UNOX spesifiserer er altså unionen av alle tegnsett som er registrert for bruk med 
ISO 2022, og dette omfatter UNOA til UNOK med mye mer.  Men mekanismen er lite 
brukt (i hvert fall i Vest-Europa og Amerika), trolig fordi 8-biters tegnkoder stort sett har 
dekket behovene til nå.  Dessuten er den tungvint i bruk, fordi kodingen er 
kontekstavhengig.  Hvilket tegn en viss kodeverdi står for avhenger av hvilke 
skiftesekvenser som forekommer tidligere i teksten. 

ISO 10646 definerer i stedet et universelt tegnsett UCS, som dekker alle tidligere 
standardiserte tegnsett.  I UCS har alle tegn en unik 32-biters kodeverdi.  De tegnene 
som er aktuelle i praksis befinner seg i en delmengde kalt “Basic Multilingual Plane” 
(BMP), med tegnkoder som kan representeres i 16-biter (dvs. mindre enn 216).  
Industristandarden UNICODE faller sammen med BMP.  De subsettene av UCS som 
kan representeres i 7, hhv. 8 biter faller sammen med ISO 646 IRV og ISO 8859-1. 

Når tegn i UCS hhv. UNICODE kodes med et fast antall oktetter pr. tegn, gir dette disse 
tegnkodene: 

• UCS-4:  4 oktetter, 32 biter pr. tegn, og alle tegn i ISO 10646 kan representeres. 
• UCS-2:  2 oktetter, 16 biter pr. tegn, og kodingen dekker bare BMP/UNICODE. 

UNICODE har allerede ganske stor utbredelse.  Microsofts Windows NT og DCOM 
(grunnlaget for OLE og Active X) har UNICODE som underliggende tegnkode.  Det 
samme gjelder Java.  ISO-standardene for C og C++ definerer mekanismer for “brede” 
tegnsett og internasjonalisering, som vanligvis er implementert mot UNICODE.  Som 
tidligere nevnt spesifiserer aktuelle sertifikatstandarder at navn osv. skal representeres i 

                                                                             16                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 7: EDIFACT for interaktiv EDI 

UNICODE, og m.a.o. at nasjonale 7-bits tegnkoder som NS ISO 646 eller 8-bits 
tegnkoder som ISO 8859/1 ikke kan brukes. 

UNICODE og ISO 10646 unngår imidlertid ikke alle problemer med varierende 
tegnkoding.  For mange formål tar 16 eller 32-biters kodeverdier for mye plass.  I stedet 
brukes teknikker hvor tegnene kodes med varierende antall biter.  De mest aktuelle er: 

• UTF-8:  Alle tegn i UNOA/UNOB/ISO 646 kodes som i ISO 646.  (Dvs. en utveksling 
som er begrenset til UNOA/UNOB tegnsett kodes identisk i ISO 646 og UTF-8.)  
Andre tegn kodes som sekvenser på 2-6 oktetter. 

• UTF-16:  Alle tegn i ISO 10646 BMP/UNICODE kodes som 2 oktetter (16 biter), som 
i UCS-2.  I tillegg kodes tegnene i 15 andre såkalte “plan” av UCS ved 4-oktetters-
sekvenser. 

Normalt brukes disse kodeteknikkene bare ved lagring og utveksling av data.  Når tekst 
leses inn i programmer for behandling, konverteres tekststrengene til en ren 16- eller 32-
biters representasjon.  Ellers ville behandlingen bli altfor tungvint.  (Jfr. ISO 2022, hvor 
noen slik konvertering ikke finnes.)  Denne konverteringen behøver programmereren 
vanligvis ikke programmere i detalj: 

• I det minste finnes ferdige konverteringsfunksjoner.  (F.eks. de som er standardisert i 
ISO C-biblioteket, med passende “lokale”-definisjoner.) 

• I beste fall er konverteringen implisitt i operasjonene for lesing og skriving av “tekst”-
filer.  (F.eks. Java, der en åpner en fil gjennom et passende “leser” eller”skriver”-
objekt avhengig av kodingen.) 

Dette er funksjonalitet som en på sikt bør kreve innebygget i generisk EDI-programvare, 
som f.eks. EDIFACT-konvertere. 

Som nevnt ovenfor, kan en i prinsippet ikke begynne å parse eller tolke innholdet av en 
EDIFACT-utveksling uten å vite hvilken tegnkoding som gjelder.  Et begrenset utvalg lar 
seg imidlertid håndtere, slik at EDIFACT-programvaren kan detektere hva som gjelder 
og parse utvekslingen korrekt: 

• De kodingsmekanismene som er definert i ISO 10646-1 (UCS-2, UCS-4, UTF-8, 
UTF-16) er selvidentifiserende, gjennom en konvensjon om at teksten skal starte 
med et spesielt “blank”-tegn1.  Dette kommer altså før tjenestetegnsspesifikasjonen 
“UNA”.  I dette tilfellet har “Syntax identifier” ingen annen funksjon enn å identifisere 
tegnsett, dvs. hvilken delmengde av UCS som brukes. 

• Hvis alternativene er UTF-8 eller en av de vanlige 7- eller 8-biters tegnkodene (ISO 
646, ISO 8859, dvs. UNOA-UNOK) kan tjenestetegnsspesifikasjonen UNA og 
utvekslingshodet UNB parses uten nærmere kjennskap til tegnkodingen, slik at 
EDIFACT-programvaren kan bruke “Syntax identifier” til å identifisere tegnkode. 

2.3 Meldinger 

Også i interaktiv EDIFACT skjer all dataoverføring mellom to parter i form av meldinger 
(et segment alene kan altså ikke overføres i en utveksling). En melding eller 
meldingstype2 spesifiserer en datastruktur for en definert informasjonsmengde som skal 

                                                 
1 ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE, som er usynlig på en skjerm eller utskrift, og ellers er insignifikant bortsett fra at det 
indikerer at automatisk linjeombrekking på det punktet det står ikke er tillatt.  I følge EDIFACT-syntaks kan tegnet ikke 
forekomme inne i en utveksling (annet enn i verdien i et dataelement), men når tegnet brukes til dette formålet står det 
utenfor utvekslingen. 
2 Betegnelsen meldingstype benyttes i denne publikasjonen når vi vil presisere det dreier seg om selve  datastrukturen, 
mens melding kan bety både selve strukturen og en forekomst av denne strukturen. 
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overføres mellom to parter. Ofte vil en melding tilsvare en forretningsfunksjon som f.eks. 
en booking.  

 En melding består av et ordnet sett av segmenter og/eller segmentgrupper. Posisjon, 
status (M eller C) og maksimalt antall repetisjoner til hvert segment/hver 
segmentgruppe er angitt i meldingsspesifikasjonen (meldingsbeskrivelsen). 

Melding

Segment eller 
segmentgruppeUIH Segmentgruppe UIT

Styresegment Segment eller 
segmentgruppe

Segment eller 
segmentgruppe

Segment eller 
segmentgruppeUGH1) UGT1)

1) Tas bare med hvis nødvendig for å unngå segmentkollisjon

 
Figur. 2.2 Skisse av meldings- og segmentgruppestruktur. 

Både segmentene og segmentgruppene kan som sagt defineres med status M 
(påkrevet) eller C (betinget). De kan også defineres som repeterende, dvs. at de ved en 
gitt overføring kan gjentas etter behov.  

Alle meldinger skal innledes med tjenestesegmentet meldingshode (UIH), og avsluttes 
med tjenestesegmentet meldingshale (UIT). 

2.3.1 Meldingsstruktur - segmenttabell 
Meldingsbeskrivelsen for en standard meldingstype inneholder spesifikasjon av 
meldingsstrukturen, samt andre regler/retningslinjer for bruk av meldingtypen. Innholdet i 
en meldingsbeskrivelse for en standard meldingstype, samt ulike former for 
meldingsbeskrivelser, er behandlet i et eget delkapitel (punkt 2.8).  

Her skal vi presentere den viktigste formen for spesifikasjon av selve meldings-
strukturen. Denne gis som oftest (og alltid ved standard EDIFACT-meldinger) i form av 
en segmenttabell.  
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Eksempel på segmenttabell (starten av segmenttabellen for standardmeldingen RESREQ/D.99B): 
 
Pos Tag Name S R   
0010 UIH  Interactive message header M   1      
0020 MSD Message action details                     C   1      
0030 ORG Originator of request details              C   1      
0040 RCI Reservation control information            C   1      
0050 NUN Number of units                            C   1      
0060 FTI Frequent traveller information             C   1      
0070 CRI Consumer reference information             C   1      
0080 CLT Clear terminate information                C   1      
0090 ATI Tour information                           C   1      
0100 CON Contact information                        C   1      
0110 ITM Item number                                C   1      
0120 HDI Hardware device information                C   1      
0130 TFF Tariff information                         C   1      
0140 IFT Interactive free text                      C   9      
0150 TDI Traveller document information             C   9      
0160 ADS Address                                    C   9      

0170   Segment group 1  C  99  
0180 NME Name                                       M   1 
0190 ADS Address                                    C   1 
.....................  

I segmenttabellen listes samtlige segmenter/segmentgrupper sekvensielt. For hvert 
segment/hver segmentgruppe angis (i tillegg til posisjon, segmentmerke og navn):  

• Status (S), dvs. hvorvidt segmentet/segmentgruppen er påkrevet (M) eller bare 
betinget (C) i en meldingsforekomst 

• Repetisjonsfaktor (R), dvs maksimalt antall ganger et segment/en segmentgruppe 
kan forekomme i en melding. 

2.3.2 Meldingsinnhold 

En forekomst av en melding består av en serie segmentforekomster. Rekkefølgen på 
segmentene, samt hvorvidt et segment må være tilstede1, og evt. hvor mange ganger 
det kan forekomme etter hverandre, er spesifisert i meldingsbeskrivelsen (f.eks. i 
segmenttabellen).  

Eksempel: 

Segmenttabellen til en (meget enkel) melding, ser slik ut: 

Pos Tag Navn     S   R    

0010 UIH Meldingshode    M   1 
0020 ABC ABC-segment    M   1 
0030 DEF DEF-segment    C   5 
0040 UIT Meldingshale    M   1 
Gyldige forekomster av denne meldingen vil kunne være (henholdsvis ingen, 3, og 5  
forekomster av DEF-segmentet): 

1. UIH+...'ABC+...'UIT+...' 
2. UIH+...'ABC+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'UIT+...'  
3. UIH+...'ABC+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'UIT+...' 

                                                 
1 Et segment er tilstede hvis dets segmentmerke er tilstede. 
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Samtlige meldingsforekomster skal innledes med interaktivt meldingshode-segmentet 
UIH, og avsluttes med interaktivt meldingshale-segmentet UIT. Innholdet i disse 
tjenestesegmentene er spesielt behandlet i punkt 4.4. 

Når det gjelder innholdet i de enkelte brukersegmentene (ABC og DEF i eksemplet 
over), er dette behandlet i pkt 2.5 nedenfor. 

2.4 Segmentgrupper 

I meldingene er segmentene mer og mindre “samhørende”. Det er derfor funnet 
hensiktsmessig å gruppere mange av segmentene i en melding. Denne gruppering 
gjøres når meldingen defineres. Segmentgruppene eksisterer derfor ikke som pre-
definerte datastrukturer som finnes i en katalog (slik som segmenter og dataelementer). 
Men når en segmentgruppe er definert i en melding, har den stort sett de samme 
egenskaper som strukturenhetene på lavere nivå; de har en gitt Status (må eller kan 
forekomme), de kan repeteres, etc. 

 En segmentgruppe består av et ordnet sett av segmenter: et styresegment, og et 
eller flere segmenter og/eller underordnede segmentgrupper. Styresegmentet skal 
være første segment i segmentgruppen, skal ha status M (påkrevet) og forekomme 
maksimalt én gang (ingen repetisjon).  

Den generelle segmentgruppestrukturen fremgår av figur 2.2 foran. 

Segmentgruppene defineres som sagt i den enkelte meldingstypen, hvor posisjon, 
status (M eller C) og maksimalt antall repetisjoner til hver enkelt segmentgruppe er 
spesifisert. Segmentgruppene er derfor først og fremst en mekanisme for å beskrive 
avhengigheter mellom segmenter, og gi samlet status til og mulighet for repetisjon av en 
gruppe segmenter.   

I praksis viser det seg at de fleste segmentgrupper er definert som betingede (status = C) i 
en meldingstype. I en betinget segmentgruppe kan det forekomme et eller flere påkrevde 
segmenter. Det betyr at dersom segmentgruppen er med, skal de påkrevde segmentene 
også være med. Er segmentgruppen utelatt, skal også de påkrevde segmentene i 
segmentgruppen utelates. Behandlingen av segmentgrupper følger således de samme 
behandlingsregler som et betinget segment som har påkrevde dataelementer inne i seg. 

Som det fremgår av strukturen i figur 2.2, kan en segmentgruppe inneholde underordnede 
segmentgrupper. Disse underordnede segmentgruppene kan igjen inneholde andre 
segmentgrupper, osv. Ved hjelp av segmentgrupper kan dermed en meldingstype 
defineres som en hierarkisk struktur i flere nivåer.  

Segmentgrupper har vist seg som en svært nyttig struktur, og de fleste meldingstyper er 
definert slik at flertallet av segmentene som en gitt meldingstype består av,  inngår i en 
segmentgruppe.  
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Eksempel på en meldingsdefinisjon med segmentgrupper: 
Pos Tag Name S   R   Notes 

0010  UIH   Iteraktivt meldingshode M 1    

0020    Segmentgruppe 1  C 999    
0030  AAA  AAA-segment M 1    

0040    Segmentgruppe 2  C 99   
0050  BBB  BBB-segment M 1    
0060  CCC  CCC-segment C 5    

0070    Segmentgruppe 3  C 999    
0080  DDD  DDD-segment M 1    

0090    Segmentgruppe 4  C 9    
0100  EEE  EEE-segment M 1     
0120  FFF  FFF-segment M 5    

0130  GGG  GGG-segment C 9    

0140 UIT   Interaktivt meldingshale M 1     

Betydningen av ovenstående eksempel er følgende: 
• Segmentgruppe 1 består av styresegmentet AAA, samt segmentgruppene 2 og 3.  
• Segmentgruppe 2 består av styresegmentet BBB, samt segmentet CCC.  
• Segmentgruppe 3 består av styresegmentet DDD, segmentgruppe 4 samt segmentet 

GGG.  
• Segmentgruppe 4 består av styresegmentet EEE, samt segmentet FFF.  

Segmentgruppene er ingen vilkårlig samling av segmenter. Datainnholdet i de 
segmentene som inngår i gruppen, utgjør tilsammen en semantisk 
(betydningsmessig) enhetlig informasjonsenhet. Ettersom en segmentgruppe er 
en semantisk enhetlig konstruksjon, kunne det være naturlig å lage segment-
grupper som er uavhengig av en bestemt meldingstype - samme gruppe kunne 
derved brukes i flere meldingstyper. I praksis er mange slike segmentgrupper 
konstruert, men segmentgruppen som meldingstypeuavhengig informasjons-
enhet er altså ikke etablert i EDIFACT (og vil neppe bli det). 

2.4.1 Hode- og halesegmenter for segmentgrupper 

Segmentgruppene kan i noen tilfeller være omgitt av hode- og halesegmenter - 
tjenestesegmentene UGH og UGT1. Disse segmentene – sammen med den 
segmentgruppen de omgir - utgjør da en ny “UGH/UGT-segmentgruppe.  

For denne UGH/UGT-segmentgruppen gjelder alltid følgende: 
• Samme status (M eller C) som segmentgruppen den omgir  
• Repetisjonsfaktor skal være lik 1. 
• Både UGH- og UGT-segmentet skal ha status M og repetisjonsfaktor 1 

                                                 
1 UGH og UGT er nye tjenestesegmenter fra og med versjon 4. De er definert for å kunne forhindre segmentkollisjon, og 
kalles derfor “Anti-collision segment group header” og “.. footer”. Ref. pkt. 4.4. 
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Eksempel på meldingsdefinisjon med bruk av segmentgruppehode og –hale (UGH og 
UGT): 
 

Pos Tag Name S R    Notes 

0010  UIH   Interaktivt meldingshode  M 1    

0020    Segmentgruppe 1  C 999    
0030  AAA  AAA-segment M 1    

0040    Segmentgruppe 2  C 99    
0050  BBB  BBB-segment M 1    
0060  CCC  CCC-segment C 5    

0070  Segmentgruppe 3 C 1 
0080 UGH Antikollisjons segmentgruppehode M 1  

0090    Segmentgruppe 4  C 999    
0100  DDD  DDD-segment M 1    

0110    Segmentgruppe 5  C 9    
0120  EEE  EEE-segment M 1     
0130  FFF  FFF-segment M 5    

0140  GGG  GGG-segment C 9  

0150  UGT Antikollisjons segmentgruppehale M 1 

0160 UIT   Interaktivt meldingshale M   1    

Ovenstående eksempel1 er samme meldingen som i forrige eksempel, bortsett fra 
segmentene UGH/UGT, som nå omgir den segmentgruppen som har DDD som 
styresegment.  

Denne UGH/UGT-segmentgruppen består alltid av: 
1. styresegmentet UGH 
2. én og bare én “vanlig” segmentgruppe (som gjerne kan inneholde underordnede 

segmentgrupper)  
3. segmentet UGT 

Tjenestesegmentene UGH/UGT er kun tilgjengelig fra og med versjon 4 av 
EDIFACT-syntaksen.  

2.4.2 Innhold i segmentgrupper 

Segmentgrupper forekommer kun som en definisjonsmessig enhet i meldingstype-
spesifikasjonen (segmenttabellen). Uten å kjenne meldingstypedefinisjonen, er det bare 
unntaksvis mulig med sikkerhet å fastslå at et segment i en gitt meldingsforekomst 
tilhører en segmentgruppe eller ikke. 

Unntaket er når segmentene UGH og UGT2 benyttes som innledning og avslutning av 
segmentgruppen.  

Segmentspesifikasjonen til UGH og UGT er gjengitt i figur 2.4 og 2.5. Som det fremgår 
består begge disse segmentene av kun ett eneste enkelt dataelement.  

Verdien til dette elementet skal være segmentgruppenummeret til den segmentgruppen 
som innledes av UGH og avsluttes av UGT. Verdien skal være identisk i UGH og UGT. 

                                                 
1 I dette eksemplet er ikke bruk av UGH/UGT påkrevet, fordi det ikke ville kunne inntreffe segmentkollisjon uansett (ref. 
pkt. 4.4) 
2 Antikollisjons segmentgruppehode og -hale 
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Følgende eksempel på en meldingsdefinisjon er hentet fra punkt 2.4.1: 
Pos Tag Name S   R   Notes 

0010   UIH   Interaktivt meldingshode  M   1    

0020     Segmentgruppe 1  C   999    
0030   AAA  AAA-segment M   1    

0040     Segmentgruppe 2  C   99    
0050   BBB  BBB-segment M   1    
0060   CCC  CCC-segment M   1    

0070  Segmentgruppe 3 C   1 
0080 UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1  

0090     Segmentgruppe 4  C   999    
0100   DDD  DDD-segment M   1    

0110     Segmentgruppe 5  C   9    
0120   EEE  EEE-segment M   1     
0130   FFF  FFF-segment M   1    

0140   GGG  GGG-segment C   9  

0150  UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

0160 UIT   Interaktivt meldingshale M   1    
 
Eksempel på en forekomst av denne meldingen kan være (1 forekomst av samtlige 
segmentgrupper, 2 forekomster av GGG-segmentet): 
UIH+. . .'AAA+. . .'BBB+...'CCC+. . .'UGH+3'DDD+. . .'EEE+. . .'FFF+. . . 
.'GGG+. . .'GGG+. . .'UGT+3'UIT+. . .' 

Når det gjelder innholdet i de enkelte brukersegmentene som segmentgruppene består 
av, er dette behandlet i pkt 2.5 nedenfor. 

2.4.2.1 Segmentkollisjon 

Segmentkollisjon er et fenomen som kan inntreffe dersom en meldingstype ikke er 
konstruert på riktig måte. En feil konstruert meldingstype kan lages slik at det ved mottak 
av enkelte lovlige forekomster av meldingstypen ikke er mulig å avgjøre hvilket segment i 
meldingstypen som en segmentforekomst tilhører.  

Fordi EDIFACT er basert på en sekvensiell lesing og tolkning av hvert enkelt segment i 
en utveksling, må en gitt segmentforekomsts tilhørighet i meldingstypen være entydig 
bestemt i det forekomsten leses (og f.eks. ikke være avhengig av at neste 
segmentforekomst leses og tolkes). Når en slik entydig tilhørighet ikke er mulig å 
bestemme, betegnes dette som segmentkollisjon.  
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Eksempel: 
I nedenstående eksempel på en meldingsstruktur benyttes det fem ulike segmenter i sju forskjellige 
posisjoner. Segment ABC benyttes i tre forskjellige posisjoner.  

ABC ABC-segment C   1 

DEF DEF-segment C   5 

 Segmentgruppe 1  C   5    
ABC  ABC-segment M   1    
JKL  JKL-segment C   5     

 Segmentgruppe 2  C   5    
ABC  ABC-segment M   1     
MNO  MNO-segment C   5    
PQR  PQR-segment C   5  

En forekomst av denne meldingsstrukturen kan se slik ut: 

ABC+...'DEF+...'ABC+...'JKL+...'ABC+...'MNO+...'PQR+...'ABC+...' 

Her er det to segmentforekomster som det ikke er mulig for mottaker å bestemme "tilhørigheten" til 
(før neste segment leses): 

1. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt den første forekomsten av ABC-segmentet er det  
    enkeltstående segmentet (i starten av strukturen), eller starten på segmentgruppe 1. 
2. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt tredje forekomst av ABC-segmentet (etter JKL- 
    segmentet) er starten på segmentgruppe 2 eller starten på andre forekomst av  
    segmentgruppe 1. 

Når en slik situasjon inntreffer, kalles det segmentkollisjon. 

For konstruktørene av standardmeldinger er det et helt ufravikelig krav at meldingene 
blir konstruert slik at segmentkollisjon ikke kan forekomme. Hvis segmentkollisjon ikke 
lar seg forhindre på annet måte, finnes det noen spesielle tjenestesegmenter som kan 
settes inn i meldingstypen: 

UNS Seksjonsskille 

 Dette er et segment som opprinnelig ble laget for å skille de ulike seksjonene i 
meldinger som naturlig var inndelt i én hoved-, én detalj- og én 
sammendragsseksjon. Behovet for den opprinnelige hensikten med segmenter 
viste seg imidlertid ikke å være tilstede, så etter hvert er UNS-segmentets eneste 
funksjon å bidra til å forhindre segmentkollisjon.  

 Seksjonsskillesegmentet består av ett eneste dataelement som kan inneholde én 
av to mulige verdier (D eller S). En forekomst av UNS består altså enten av 
UNS+D' eller av UNS+S'. For funksjonen å forhindre segmentkollisjon,  spiller 
det ingen rolle hvilken av de to verdiene UNS-segmentet består av.  

Bruk av UNS vil i mange tilfelle kunne forhindre segmentkollisjon. I noen tilfeller er 
imidlertid bruk av UNS utilstrekkelig. Prøver vi f. eks. å sette inn UNS i eksemplet foran, 
finner vi at dette segmentet ikke kan løse alle segmentkollisjonsproblemene. 

I versjon 4 av EDIFACT har man derfor innført to nye tjenestesegmenter som har sin 
eneste oppgave i å forhindre segmentkollisjon: 
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UGH/UGT Antikollisjons segmentgruppehode/-hale 

 Dette segmentparet benyttes til å "omramme" en segmentgruppe som 
ellers ville medføre segmentkollisjon. Disse to segmentene utgjør da 
starten og slutten på en ny segmentgruppe. Begge segmentene er like 
(bortsett fra segmentmerket), og består av ett eneste dataelement. 
Verdien til dette dataelementet er segmentgruppenummeret til UGH/UGT-
gruppen (hentes fra segmenttabellen i meldingsbeskrivelsen) 

Eksempel 2: 
Her er "eksempel 1"-strukturen ombygget ved å sette inn UGH-/UGT-segmentene "rundt" begge 
de to tidligere segmentgruppene. Meldingsstrukturen blir da slik: 

ABC ABC-segment C   1 

DEF DEF-segment C   5 

 Segmentgruppe 1 C   1 
UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1 

 Segmentgruppe 2  C   5    
ABC  ABC-segment M   1    
JKL  JKL-segment C   5     

 Segmentgruppe 3 C   1 
UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1 

 Segmentgruppe 4  C   5    
ABC  ABC-segment M   1     
MNO  MNO-segment C   5    
PQR  PQR-segment C   5  

UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

Den samme datastrømmen som i eksempel 1 (bare med tillegg av UGH- og UGT-segmentene), 
ser nå slik ut: 

ABC+...'DEF+...'UGH+1'ABC+...'JKL+...'UGH+3'ABC+...'MNO+...'PQR+...' 
ABC+...'UGT+3'UGT+1' 

Her ser vi nå at samtlige forekomster av ABC-segmentet er entydig bestemt: 

1. Den første forekomsten kan bare være det enkeltstående segmentet, siden det ikke  
    kommer etter en forekomst av UGH-segmentet. 
2. Den andre forekomsten kan bare være starten på segmentgruppe 2, siden UGH- 
    segmentet foran inneholder segmentgruppenummeret 1. 
3. Den tredje forekomsten kan bare være starten på segmentgruppe 4, siden UGH- 
    segmentet foran inneholder segmentgruppenummeret 3. 
4. Den fjerde forekomsten kan bare være starten på andre forekomst av segment- 
    gruppe 4, siden det ikke var noe UGT-segment etter PQR-segmentet. 

2.4.2.2 Seksjonsskille - UNS 

Noen EDIFACT meldingstyper  er utformet med tre adskilte, logiske seksjoner – hode-
seksjon, detaljseksjon og sammendragsseksjon. Hodeseksjonen inneholder brukerdata 
som angår hele meldingen. Detaljseksjonen  inneholder detaljinformasjon, som vil være 
spesifikk for hvert objekt (evt. gruppe av objekter) i meldingen. Sammendragsseksjonen 
inneholder informasjon som er en oppsummering av detaljinnholdet i meldingen. 
Tjenestesegmentet UNS ble definert for å kunne skille disse seksjonene fra hverandre.  

Følgende regel gjelder nå for bruk av UNS-segmentet: 
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 UNS-segmentet skal bare benyttes hvis det er nødvendig for å forhindre 
segmentkollisjon. 

 
UNS    SECTION CONTROL 
Function: To separate header, detail and summary sections of a message. 
Note:  To be used by message designers only when required to avoid ambiguities. 
 
POS   TAG    Name S R    Repr.     Notes 
010    0081   SECTION IDENTIFICATION                       M 1    a1 

Figur 2.3 Spesifikasjon av tjenestesegmentet Seksjonsskille, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C) 

Pos 010 0081 Seksjonsidentifikasjon 

 Dataelementet kan ha én av to mulige verdier:  

D  betyr at UNS-segmentet skiller hodeseksjonen i meldingen fra 
detaljseksjonen. 

S  betyr at segmentet skiller detaljseksjonen fra sammendragsseksjonen. 

2.4.2.3 Antikollisjons segmentgruppehode og –hale – UGH/UGT 

UGH- og UGT-segmentet består kun av ett dataelement. Dette dataelementet skal 
inneholde segmentgruppenummeret til den aktuelle segmentgruppen (dvs. den 
segmentgruppen hvor UGH er triggersegment). Verdien finnes i segmenttabellen i 
meldingsbeskrivelsen. 

 
UGH    ANTI-COLLISION SEGMENT GROUP HEADER 
Function: To head, identify and specify an anti-collision segment group. 
 
POS   TAG    Name                                  S   R    Repr.     Notes 
010    0087   Anti-collision segment group identification          M  1    an..4 1 
 
NOTES: 
1. 0087 the value shall be the value of the segment group number of the UGH/UGT segment 

group as stated in the message specification. It shall be identical to the value in 0087 of the 
corresponding UGT segment. 

Figur 2.4 Spesifikasjon av antikollisjons segmentgruppehodet, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C additions) 

 
UGT    ANTI-COLLISION SEGMENT GROUP TRAILER 
Function: To end and check the completeness of an anti-collision segment group. 
 
POS   TAG    Name S   R    Repr.     Notes 
010    0087   Anti-collision segment group identification          M  1    an..4 1 
 
NOTES: 
2. 0087 the value shall be the value of the segment group number of the UGH/UGT segment 

group as stated in the message specification. It shall be identical to the value in 0087 of the 
corresponding UGH segment. 

Figur 2.5 Spesifikasjon av antikollisjons segmentgruppehalen, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C additions) 
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2.5 Segmenter 

 Et segment består av et ordnet sett av enkeltstående dataelementer og/eller 
komposittelementer. Både de enkeltstående dataelementene og kompositt-
elementene i et segment kan defineres som repeterende1.   

Segment

Dataelement 2) Repeterende 
komposittelement '

1) Segmentmerke (Tag)
2) Enkeltstående dataelement eller komposittelement

MRK1) Repeterende enkelt-
stående element+ +

Del-
element

Del-
element

Del-
element: :

Kompositt-
element

Kompositt-
element*

+

Enkeltstående
element

Enkeltstående
element*

 
Figur 2.6 Skisse av segmentstruktur inkl. Skilletegn. 

Et segment startes og identifiseres alltid med et segmentmerke (på tre bokstaver). 
Samtlige segmenter for interaktiv bruk - bortsett fra tjenestesegmentene - er definert i 
segmentkatalogen IDSD2, hvor posisjon, status (M eller C) og maksimalt antall 
repetisjoner  til hvert dataelement er spesifisert. Tjenestesegmentene er spesifisert i 
selve syntaksreglene (ISO9735-1, Annex C), hvor også de tilhørende 
tjenestedataelementene er definert. 

Selve segmentmerket er et enkelt dataelement. 

Figur 2.6 nedenfor gir et eksempel på en segmentspesifikasjon i IDSD (DTI-segmentet). 

  

                                                 
1 Dette er en funksjonalitet som ikke kom inn i EDIFACT før ved versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735). I siste utgave av 
segmentkatalogen når dette skrives (D.98A) finnes det derfor ennå ikke noen segmenter med repeterende dataelementer.  
2 EDIFACT Interactive Data Segment Directory  del av UNTDID 
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DTI DATE AND TIME INFORMATION 

      Function: To specify dates and times, related text and time references. 

 
Pos Tag Name S R Repr. 

010 E013 DATE AND TIME INFORMATION                   M    9 
       2005   Date/time/period function code qualifier   M       an..3 
        2380   Date/time/period value                     M       an..35 
        2379   Date/time/period format code               C       an..3 
        4440   Free text value                            C       an..512 
020    E014  TIME REFERENCE DETAILS                      C   99 
        1154   Reference identifier                       C       an..35 
        1153   Reference function code qualifier          C       an..3 

Figur 2.6 Eksempel på segmentspesifikasjon. Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. (D.99B-
katalogen) 

Vi kan legge merke til at segmentbeskrivelsene også gjengir spesifikasjonen for 
de komposittelementer som inngår. Dette er ikke nødvendig av 
spesifikasjonsmessige årsaker, fordi samtlige komposittelementer er entydig 
definert i en egen katalog (komposittelementkatalogen - IDCD).  

2.5.1 Innhold i segmenter 

Når segmenter overføres i en melding, er det følgende som skal overføres (i nevnte 
rekkefølge): 

1. Segmentmerket  
2. Innholdet i hvert av de dataelementer som segmentet består av, med 

dataelementskilletegnet foran. 
3. Segmentavslutningstegnet (etter siste dataelement som er tilstede1) 

2.5.1.1 Utelatelse av dataelementer i et segment 

Dataelementene i et segment (både enkeltstående dataelementer og komposittelementer) 
har en predefinert plass i segmentet. Ved overføring kan derfor hver enkelt 
dataelementverdi identifiseres entydig ved at den plasseres i riktig posisjonsnr. 
(sekvensnr.) i segmentet, uten at dataelementets Tag (eller annet identitetsmerke) 
overføres.  

For å bestemme riktig posisjonsnr. til en dataelementverdi ved mottak av en utveksling, 
må det imidlertid overføres et skilletegn som representerer skillet mellom hvert 
predefinerte dataelement. Dette skilletegnet må overføres selv om enkelte av 
dataelementene ikke har noen verdi i den aktuelle utveksling.   

 I en segmentforekomst vil alltid en dataverdi etter det n’te dataelementskilletegnet bli 
tolket som innholdet av det n’te predefinerte dataelementet i segmentet. 

Siden skilletegnets eneste funksjon er å angi posisjonsnummeret til hver enkelt verdi i en 
segmentforekomst, kan skilletegnet etter den siste verdien sløyfes, selv om segmentet 
er definert med flere etterfølgende dataelementer. 

                                                 
1 Et enkelt dataelement er tilstede hvis det inneholder minst ett tegn. 
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Standardverdien for skilletegn mellom dataelementene i et segment er pluss (+), men 
det kan for hver enkelt utveksling angis at et annet skilletegn skal benyttes (i 
tjenestetegnspesifikasjonen UNA). 

Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi: 

SEG+DAT1+DAT2+DAT3+DAT4+DAT5'  

SEG =  segmentmerket, DAT1 = verdien til dataelement 1, etc.  

Eksempel på forekomst av segment der dataelement 1,3 og 4 ikke har noen verdi: 

SEG++DAT2+++DAT5'  

Eksempel på forekomst av segment der dataelement 4 og 5 (de to siste) ikke har noen 
verdi: 

SEG+DAT1+DAT2+DAT3'  

Dersom et segment ikke inneholder data som skal oversendes, kan hele segmentet 
utelates1  (inkludert segmentmerket). 

2.5.1.2 Repetisjon av dataelementer i et segment 

I henhold til nyeste versjon av syntaksregler for EDIFACT2, er det mulig å definere 
dataelementene i et segment som repeterende, det vil si at det kan tilordnes flere verdier 
etter hverandre. For å kunne identifisere at en gitt dataverdi er en repetisjon av et 
dataelement i stedet for det etterfølgende dataelementet, er det nødvendig med et annet 
skilletegn mellom repetisjonene av samme dataelement enn mellom de ulike 
dataelementene. 

Standardverdi for repetisjonsskilletegnet er stjerne (*), men det kan for hver utveksling 
angis at et annet skilletegn benyttes (i tjenestetegnspesifikasjonen UNA). 

Eksempel på forekomst av segment med 5 dataelementer, der dataelement 2 er 
repeterende: 

SEG+DAT1+DAT21*DAT22*DAT23+DAT3+DAT4+DAT5' 

DAT21 = verdien til første forekomst av dataelement 2, etc. 

2.5.1.3 Komposittelementer  

Når vi har snakket om dataelement ovenfor, kunne det være både et enkeltstående 
dataelement og et komposittelement. Hvis f.eks dataelement 2 i eksemplene ovenfor var 
et komposittelement med tre delelementer, kunne en gitt forekomst av segmentet se slik 
ut: 

                                                 
1 I versjon 1 - 3 var regelen at segmentmerket skulle utelates dersom segmentet ikke inneholdt data. 
2 Versjon 4 av ISO 9735 
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Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi, og dataelement 
2 er et komposittelement: 

SEG+DAT1+DEL12:DEL22:DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

DEL12 = verdien til delelement 1 i dataelement 2 (som er et komposittelement), DEL22 = 
verdien til delelement 2 i dataelement 2, etc. 

Repetisjon av komposittelementer 
Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi, og dataelement 
2 er et repeterende komposittelement: 

SEG+DAT1+DEL121:DEL221:DEL321*DEL122:DEL222:DEL322* 
DEL123:DEL223:DEL323+DAT3+DAT4+DAT5'  

DEL121 = verdien til delelement 1 i første forekomst av dataelement 2,  
DEL122 = verdien til delelement 1 i andre forekomst av dataelement 2, etc. 

Utelatelse av delelementer 

Dersom data utelates for ett eller flere delelementer i et komposittelement, beskrives det 
på tilsvarende måte, med delelementskilletegn (:) i stedet for dataelementskilletegn (+). 
Dersom et eller flere delelement utelates i begynnelsen eller midten av 
komposittelement, skal det markeres ved hjelp av delelementskilletegn. Dersom alle 
delelementer i et komposittelement utelates, skal hele komposittelementet også utelates. 

Eksempel på forekomst av segment der delelement 2 (i dataelement 2) ikke har verdi: 

SEG+DAT1+DEL12::DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

Eksempel på forekomst av segment der delelement 1 og 2 (i dataelement 2) ikke har 
verdi: 

SEG+DAT1+::DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

Dersom ett eller flere delelementer utelates på slutten av komposittelement, kan 
komposittelementet kuttes av ved å sette et dataelementskilletegn rett etter det siste 
delelementet som inneholder data. Det skal da ikke være noen delelementskilletegn 
etter det siste delelementet i et komposittelement. 

Eksempel på forekomst av segment der delelement 3 (i dataelement 2) ikke har verdi: 

SEG+DAT1+DEL12:DEL22+DAT3+DAT4+DAT5' 

2.6 Komposittelementer 

 Et komposittelement består av et ordnet sett av to eller flere enkle dataelementer 
(delelementer).  

Samtlige komposittelementer for interaktiv bruk – bortsett fra tjenestekompositt-
elementene - er predefinert i komposittelementkatalogen IDCD1, hvor posisjon og status 
(påkrevet eller betinget)  til hvert delelement er spesifisert.  

                                                 
1 EDIFACT Interactive Data Composite element Directory 
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E012 NAME INFORMATION 
 
 Desc: To identify the type of name, the actual name or a code to identify the name,  
        and the status of the name. 
Pos Tag Name S    Repr. 
010    3035   Party function code qualifier              M      an..3 
020    3036   Party name                                 C      an..35 
030    3039   Party identifier                           C      an..35 
040    3397   Name status, coded                         C      an..3 

Figur 2.8 Eksempel på spesifikasjon av komposittelement. Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. 
(D.99B-katalogen) 

Det er ikke tillatt å definere delelementene i et komposittelement som repeterbare. 

2.6.1 Regler for definisjon av komposittelementer 

For interaktiv bruk har ikke enheten komposittelement en like veldefinert og entydig bruk 
som for satsvis EDI. Dette fører til at grenseoppgangen mellom hva som bør være 
komposittelement og hva som bør være segment er mer uklar.  

I utgangspunktet bygger reglene for konstruksjon av komposittelementer for interaktiv 
bruk på at et komposittelement skal representere én og bare én informasjonsenhet. 
Intensjonen er altså at et komposittelement skal være et dataelement, og ikke et ”mini-
segment”. Som for satsvis EDI skal da alle nye komposittelementer tilhøre én av de 
strukturene som er gjengitt i figuren nedenfor. 
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Structure 1:  
 Coded Data Element      See Note 1 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 2:  
 Coded Data Element      
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 

Structure 3:  
 Coded Data Element      See Note 1 
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 4:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data Element      

Structure 5:  
 Qualifier Data Element 
 Non-coded Data Element     

Structure 6:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      See Note 1 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 7:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 

Structure 8:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      See Note 1 
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 
 Non-coded Data Element      See Note 1 
Note 1: The data element forms part of a simple data element pair 

Figur 2.9 Regel for strukturering av komposittelementer (Utdrag fra Message Design Guidelines, 
Rule 47).  

For interaktiv bruk er det imidlertid tillat å avvike fra disse definerte strukturene så lenge 
delelementene i segmentet utgjør en logisk forretningsmessig enhet. Denne muligheten 
er introdusert for å sikre en mest mulig effektiv overføring av dataene. De fleste av de 
komposittelementer som til nå er definert for interaktiv bruk gjør bruk av dette avviket. 
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2.7 Enkle dataelementer 

Enkle dataelementer er den minste “byggeklossen” som benyttes i EDIFACT, og 
benyttes enten som enkeltstående dataelementer i et segment, eller som delelementer i 
et komposittelement. Samtlige enkle dataelementer både for interaktiv og satsvisbruk - 
bortsett fra tjenesteelementene - er predefinert i dataelementkatalogen EDED1. 

 Et enkelt dataelement inneholder én enkelt dataverdi, representert ved ett eller flere 
tegn 

1082   Line item number                                              [C] 

   Desc: Serial number designating each separate item within a series of articles. 
   Repr: an..6 
 - - - 
1131  Code list qualifier                                           [C] 

   Desc: Identification of a code list. 
   Repr: an..3 
- - - 
7140  Item number                                                   [C] 

   Desc: A number allocated to a group or item. 
   Repr: an..35 
 - - - 
7143  Item number type, coded     [C] 

   Desc: Identification of the type of item number. 

   Repr: an..3 

   Note: User or association defined code. May be used in combination with 1131/3055. 

Figur 2.10 Eksempel på spesifikasjon av dataelementer. Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. 
(D98A-katalogen) 

EDED inneholder bare de dataelementer som blir benyttet i de meldingstypene som inngår 
i den aktuelle utgave av UNTDID. I D.98A-utgaven finnes det totalt ca. 540 enkle 
dataelementer.  UN/ECE/WP.4 utgir også en mer utfyllende dataelementkatalog - 
UNTDED2. UNTDED inneholder alle de dataelementer som inngår i EDED samt en rekke 
andre dataelementer som benyttes i internasjonal handel. UNTDED er utgitt som ISO-
standard med betegnelsen ISO 7372. 

For å identifisere dataelementene benytter EDED (og UNTDED) seg av et kodesystem. 
Identifikasjonskoden (dataelementets Tag) består av fire sifre hvor det første sifferet 
viser den generelle kategori dataelementet tilhører.  

                                                 
1 EDIFACT Data Element Directory 
2 United Nations Trade Data Element Directory 
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Følgende kategorier er definert: 

Tjenestedataelementer     0000 - 0499 
Dokumentasjon, referanser    1000 - 1499  
Datoer, tidspunkter, tidsperioder    2000 - 2499 
Instans/firma, adresser, steder, land   3000 - 3499 
Lover, bestemmelser, betingelser, instruksjoner  4000 - 4499 
Beløp, avgifter, prosenter    5000 - 5499 
Målenheter, kvantitet (andre enn pengemessige) 6000 - 6499 
Varer og artikler      7000 - 7499 
Transportmåter og midler, containere   8000 - 8499 
Andre dataelementer (toll, helse osv.)   9000 - 9499 

Innenfor hver kategori tildeles dataelementene fortløpende identifikasjonskoder, 
men under forutsetning av at: 

Serien fra x001 til x499 er reservert for internasjonalt standardiserte dataelementer 

Serien fra x500 til x799 er reservert for nasjonalt standardiserte dataelementer 

Serien fra x800 til x999 er reservert for bedriftsinterne dataelementer 

2.7.1 Kvalifikatorer 

Segmenter, komposittelementer og enkle dataelementer skal i størst mulig grad 
utformes slik at de kan benyttes i mange meldingstyper, og på flere steder i en 
meldingstype. Dette oppnås ved at de definisjonsmessig gis en mest mulig generell 
mening, som ofte er for upresis til å kunne anvendes alene. F.eks. vil det i mange 
meldingstyper være behov for ulike former for referansenummer, og det er derfor 
definert et dataelement som heter "Referansenummer". I en gitt melding er det imidlertid 
behov for å angi hva slags referanse det dreier seg om. Dette angis med en kvalifikator  
som overføres sammen med hver forekomst av dataelementet. Kvalifikatoren vil finnes i 
et eget enkelt dataelement (enkeltstående dataelement eller delelement), og inneholder 
en kodeverdi som presiserer det tilhørende dataelement/segment.  

Kvalifikatorer kan generelt defineres som: 

 En kvalifikator er et enkelt dataelement som gir en presis  mening til et enkeltstående 
dataelement, et komposittelement eller et segment. 

Som det framgår av denne definisjonen, kan både enkeltstående dataelementer, 
komposittelementer og segmenter kvalifiseres. Det skal ikke være mer enn én 
kvalifikator pr. element. 

For de av leserne som er vant med "vanlige" programmeringsspråk, databaser 
og datamodellering kan nok bruken av kvalifikatorer i EDIFACT være litt 
forvirrende.  Kvalifikatorene brukes ofte på en måte som svarer til "variabelnavn" 
eller "attributtnavn", og det kan virke litt bakvendt at dette representeres som en 
del av det som en vil oppfatte som innholdet i variabelen/attributtet.  Det er først 
og fremst av historiske grunner det har blitt slik. 

 

Følgende regler er gjort gjeldende for kvalifikatorer: 

• Kvalifikatorer er definert som alfanumeriske dataelementer med variabel lengde 
på 3 posisjoner (an..3). 

• Verdien til en kvalifikatorer skal alltid være en kode fra EDCL (kodelisten i 
UNTDID). 
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• Når brukt for å beskrive et enkeltstående dataelement, skal kvalifikatoren følge 
direkte etter dataelementet som den kvalifiserer.  

• Når brukt for å beskrive et komposittelement, skal kvalifikatoren være det første 
delelementet i komposittelementet, og skal være påkrevet (ha status M). 

• Når brukt for å beskrive et segment, skal kvalifikatoren være det første 
dataelementet i segmentet (etter segmentmerket), og skal være påkrevet (ha 
status M). 

• Navnet på en kvalifikator skal alltid være avsluttet med "qualifier". 
 
Innenfor interaktiv EDI benyttes kvalifikatorer i mindre grad enn ved satsvis EDI. Derimot 
benytter man seg av en posisjonsbestemt kvalifisering, som innebærer at den eksplisitte 
betydningen av et element er bestemt ut i fra elementets posisjon. Et eksemple på dette 
er kompositelementet E959 

 

E959 SERVICE DATE, TIME, LOCATION INFORMATION 
 
      Desc: To specify the reserved date, starting time, ending time and location  
                 information, in this sequence, related to a service.. 
Pos Tag Name S    Repr. 
010    7161   Special service description code           M      an..3 
020    2002   Time                                       C      n4 
030    2002   Time                                       C      n4 
040    2000   Date value                                 C      an..14 
050    3224   Location name                              C      an..256 
060    3225   Location name code                         C      an..25 
070    3227   Location function code qualifier           C      an..3 
080    7037   Characteristic description code            C      an..17 
090    3223   Related place/location one identification  C      an..25 
100    3207   Country name code                          C      an..3 
110    7160   Special service description                C      an..35 
120    7036   Characteristic description                 C      an..35 

2.7.2 Innholdet i enkle dataelementer 

Enkle dataelementer inneholder en sekvens av tegn/grafiske symboler. Hvilke 
tegn/symboler som kan benyttes, bestemmes av to ting:  

1. Hvilket tegnsett som er definert for utvekslingen. Tegnsettet er gitt ved verdien av 
dataelementet 0001 i hodesegmentet for utvekslingen (UIB-segmentet). Det 
henvises forøvrig til punkt 2.2.3 Tegnsett og tegnkoder for mer informasjon om valg 
av tegnsett. 

2. Hvilket format (hvilken representasjon) som er spesifisert for det aktuelle 
dataelementet. EDIFACT skiller kun mellom tre ulike representasjoner: 

• Alfabetisk  
• Alfanumerisk  
• Numerisk  

Alfabetiske verdier kan bestå av bokstaver og andre grafiske tegn bortsett fra tall, 
begrenset av det tegnsett som er valgt (ref. punkt 2.2.3). 

Alfanumeriske verdier kan bestå av bokstaver og andre grafiske tegn (inkludert tall), 
begrenset av det tegnsett som er valgt. 
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2.7.2.1 Numeriske verdier 

Innholdet i numeriske dataelementer skal kun bestå av signifikante tall (0 – 9), og 
eventuelt desimaltegn og negativt fortegn. Det er med andre ord ikke tillatt å benytte 
skilletegn for ”tusenverdier” i en utveksling.  

Numeriske dataelementer er spesifisert med maksimalt antall siffer.  Eventuelle 
desimaltegn og fortegn ikke skal regnes med når antall siffer bestemmes. 

Eksempel: 
Hvis et element er spesifisert som n..6 (se punkt 2.1 Notasjon), kan dataelementet altså 
inneholde verdier som  34567,8 og  -6457,89, mens verdien 1354678 (7 siffer) ikke er tillatt. 

Desimaltegn 

Fra og med versjon 4 av EDIFACT-standarden1 gjelder følgende: 
 Både  komma (,) og punktum (.) kan benyttes fritt som desimaltegn i numeriske 

dataelementer. Hos mottaker skal altså begge deler tolkes som et desimaltegn. En 
eventuell verdi i desimaltegnposisjonen i UNA skal ignoreres. 

Fortegn 

Dersom det skal oversendes negative verdier, skal det angis med et minustegn (-) rett før 
den numeriske verdien. 

Hvis en verdi er begrepsmessig negativ, f.eks. en rabatt, skal den representeres som en 
positiv verdi i en utveksling. At en verdi begrepsmessig er negativ skal være angitt i 
dataelementbeskrivelsen.  

Eksempler på gyldige og ugyldige verdier av numeriske dataelementer: 
Verdi     Versjon 4 

2 500 000    Ugyldig 
2.500.000    Ugyldig 
2500000    Gyldig 
- 23     Ugyldig 
-23     Gyldig 
1,00     Gyldig 
-.45     Gyldig 

Et numerisk felt i EDIFACT er et "vanlig" alfanumerisk felt med et begrenset 
utvalg lovlige tegn. Innholdet i et numerisk felt i en EDIFACT-utveksling er derfor 
ikke noe annet enn en serie siffer (evt. med tillegg av fortegn og desimaltegn). 
Det er opp til EDI-programvaren og/eller applikasjonen å tolke denne 
"siffersekvensen" riktig. 

Dersom  en tallverdi i EDIFACT skal angis i en eller annen form for "viten-
skapelig" notasjon (f.eks '4,36E+13', som står for 4,36x1013) som krever andre 
tegn enn tall, fortegn og desimaltegn, må dette gjøres i et alfanumerisk felt i 
EDIFACT. 

                                                 
1 ISO 9735, versjon 4 
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2.7.2.2 Koder og kodelister  

For å opprettholde fleksibiliteten i EDIFACT-strukturen benyttes i stor grad koder til å 
representere verdien av et gitt dataelement. Dette gjøres for å redusere den 
tegnmengden som sendes over kommunikasjonslinjene, og for å gjøre innholdet så 
språkuavhengig som mulig. Ved å benytte presist definerte koder, er elementverdiene 
mer uavhengig av menneskelig tolkning, og det er dermed ogå enklere å benytte 
verdiene direkte i applikasjoner. 

Kodene som benyttes i EDIFACT skal hentes fra kodelister. Det skjelnes mellom fire 
klasser kodelister: 

1. Kodelister for tjenestedataelementer (0001/0999) som brukes i tjenestesegmentene.  

2. Kodelister for brukerdataelementer med standard kodeverdier som benyttes i 
EDIFACT-meldinger, og som vedlikeholdes i henhold til UN/EDIFACT-prosedyrer.  

3. Andre kodelister for brukerdataelementer som utgis og vedlikeholdes av ISO eller 
UN/ECE. 

4. Kodelister som utgis og vedlikeholdes av andre organer enn UN/EDIFACT, ISO eller 
UN/ECE (f.eks. nasjonsspesifikke, bransjespesifikke eller organisasjonsspesifikke 
kodelister). 

Kodelistekatalogen EDCL inneholder koder som tilhører klasse 1 og 2.  Alle data-
elementer i dataelementkatalogen EDED med et dataelementmerke som er odde, har en 
tilhørende kodeliste i EDCL.  

For å identifisere kodelister tilhørende klasse 4 (og i noen tilfeller klasse 3), finnes i 
EDIFACT dataelementene  

 1131  Code list identifier, coded   
3055 Code list responsible agency, coded 

I alle segmenter der et dataelement kan inneholde en kode fra kodeklasse 3 eller 4, 
etterfølges derfor i segmentbeskrivelsen dataelementet av kodeparet 1131/3055, slik at 
de tre dataelementene blir delelementer i et komposittelement. 

Innholdet av dataelementene 1131 og 3055 vil selv være koder, og kodelistene for disse 
dataelementene er en del av EDCL. Kodene i kodelisten for dataelement 1131 beskriver 
det området en kode gjelder, dvs. hva slags koder som er inneholdt i listen. 

 Kodeverdier i EDIFACT skal kun bestå av bokstavene fra A til Z og tallene fra 0 til 9. 

Samtlige koder som oppfyller ovenstående betingelse kan dermed benyttes uavhengig 
av valgt tegnsettnivå (siden A - Z og 0 - 9 finnes i alle tegnsettnivåene).  Bruk av f. eks. 
nasjonale tegn (Æ, Ø, Å, Ä, Ü, etc.) og andre spesialtegn, vil dessuten generelt øke 
risikoen for tvetydigheter i koding og tolkning , og dermed kunne vanskeliggjøre entydige 
oppslag i kataloger.  

2.8 Meldingsbeskrivelser og implementasjonsguider 

En meldingsbeskrivelse er - som navnet sier - en beskrivelse eller dokumentasjon av en 
meldingstype. Meldingsbeskrivelsen inneholder informasjon om det sett av 
segmentgrupper og segmenter og dataelementer som meldingstypen består av; 
rekkefølge, status (påkrevet/M eller betinget/C), samt annen informasjon om de enkelte 
meldingskomponentene. 
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De internasjonale standardmeldingene (UNSM1) som er utviklet, har som målsetting å 
dekke alle variasjoner av behov (mht. ulike land, bransjer, etc.) innen den funksjon 
meldingen er utviklet for. Dette innebærer som oftest to ting: 

• Standardmeldingene er som oftest svært omfattende, med en rekke valgfrie 
komponenter. 

• Beskrivelsen av standardmeldingene og meldingskomponentene er generell og 
lite presis. 

2.8.1 Beskrivelse av standardmeldinger i EDIFACT 

Spesifikasjonen/beskrivelsen av standardmeldingene i EDIFACT følger en gitt, 
forhåndsbestemt mal. Denne formaliserte beskrivelsen er et krav for at en meldingstype 
skal bli godkjent som en internasjonal standardmelding (og dermed komme med i 
katalogen IDMD2). Beskrivelsen består av følgende hoveddeler: 

 
References  
Message terms and definitions 

Disse to delene av meldingsbeskrivelsen inneholder generelle referanser og 
definisjoner av uttrykk og begreper som benyttes.  

For de fleste standard EDIFACT-meldinger inneholder disse to delene bare en 
henvisning til UNTDID.  

Functional definition 
Field of application 
Principles 

Disse tre delene inneholder en kort beskrivelse av hvilken hovedfunksjon 
meldingstypen er tiltenkt, og hovedregler/-prinsipper for bruken av meldingstypen.  

Eksempel fra beskrivelsen av RESREQ (D.99B): 

Functional Definition 
An interactive Travel, Tourism and Leisure Reservations Request is sent by a 
customer or his agent, to a service provider to reserve, modify or cancel a Travel, 
Tourism and Leisure service.  The Travel, Tourism and Leisure Reservation 
Response  - Interactive message (RESRSP) is utilised to provide an interactive 
response to the interactive service request. 

Field of Application 
The Reservation request - interactive message may be used for both national 
and international applications. It is based on universal practice related to 
administration, commerce and transport, and is not dependent on the type of 
business or industry. 

Principles 
RESREQ may be used for the following functions within the Interactive Scenario 
for Travel, Tourism and Leisure: 
(1) To request an initial reservation for a hotel, rental car, train trip, airline flight, 

or tour. 
(2) To cancel the entire reservation or parts of the reservation. 

                                                 
1 United Nations Standard Message 
2 EDIFACT Data Message Directory – del av UNTDID 
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(3) To request a display of a reservation. 
(4) To ignore all or part of current changes to the reservation 
(5) To modify an existing reservation. 
See Travel, Tourism and Leisure Interactive Reservations Scenario. 

 
Message definition 

Dette er hoveddelen av beskrivelsen, og består av tre deler: 

Data segment clarification 
Kort beskrivelse av hvert enkelt segment/hver enkelt segmentgruppe som 
meldingen består av 

Data segment index 
Alfabetisk liste over samtlige segmenter som meldingen består av 

Message structure 
Dette er selve kjernen av meldingsbeskrivelsen, og består av en segmenttabell, 
dvs. en tabellarisk og sekvensiell opplisting av alle de segmenter og 
segmentgrupper som meldingen består av. For hvert segment/hver 
segmentgruppe er det angitt status (S), samt repetisjonsfaktor (R). Til noen av 
segmentene/-gruppene er det knyttet Noter (Notes). 

2.8.2 Implementasjonsguider 

De interaktive standardmeldingene i EDIFACT (UNSM) lages mest mulig generelle 
innenfor den forretningsfunksjon de er ment å skulle dekke, og forsøker å derigjennom å 
dekke en rekke ulike brukeres ønsker/krav. Dette har vært nødvendig for å unngå at det 
må defineres en rekke meldingstyper for å dekke samme funksjon. Det innebærer 
imidlertid at standardmeldingene blir nokså store og altomfattende.  

Det faktum at standardmeldingene lages for mest mulig generell bruk, innebærer også at 
bruken av de enkelte delene i meldingen (segmentgruppene/ segmentene og 
dataelementene) ofte er generelt og lite presist formulert i meldingsbeskrivelsen. Ved 
konkrete anvendelser viser det seg derfor nødvendig å presisere bruken av hver enkelt av 
de standardmeldingene som anvendes. Dokumentasjonen av denne presiseringen (for en 
gitt standard meldingstype) kalles en implementasjonsguide (IG). 

Formålet med en implementasjonsguide kan vi altså betakte som to-delt: 

• definere et subsett av standardmeldingens komponenter (segmentgrupper, 
segmenter og dataelementer) som skal benyttes 

• presisere bruken av dette subsettet (hva de forskjellige elementene kan/skal 
inneholde, avhengigheter mellom elementene, bruk av kodelister, mv) 

Ved definering av subsettet er det viktig at man følger de regler for hvilke deler av 
meldingstypen som må være med (angitt ved status M eller C: 

• Alle segmentgrupper med status M skal tas med. 
• I hver av de segmentgrupper som tas med, skal alle segmenter med status M 

tas med. 
• I hver av de segmenter som tas med, skal alle komposittelementer med 

status M tas med. 
• I hver av de komposittelementer som tas med, skal alle delelementer med 

status M tas med. 
• Det skal ikke endres rekkefølge eller innhold i noen av de betingede delene 

(deler med status C) som velges. 
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• Det skal ikke legges til noen deler som ikke finnes i standardmeldingen 
• Verdiene for meldingstype, meldingsutgavenummer og kontrollerende 

organisasjon, som er angitt i UIH-segmentet (ref. punkt 4.4.3), skal være 
identisk med det som er angitt for den meldingstypen/-utgaven som benyttes. 

Dersom ikke samtlige av disse reglene er oppfylt, har man i prinsippet utviklet en 
spesialmelding. 

Ikke minst på grunn av en utstrakt bruk av posisjonsbestemt kvalifisering forutsetter de 
aller fleste meldingene for interaktiv EDI at det foreligger en implementasjonsguide.  

Implementasjonsguider er nærmere bahandlet i hefte 2 - Implementering av EDI-
løsninger. 
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3 Introduksjon til Interaktiv EDIFACT 

For å kunne forstå hva interaktiv EDI går ut på, er det nødvendig med noen definisjoner av 
terminologien innen interaktiv EDI. Vi vil og forsøke å illustrere dette ved noen eksempler i 
form av analogier fra den virkelighet vi alle kjenner. 

3.1 Gjennomføre en handel 

En handel kan være mange ting. Det kan være det helt enkle, som å kjøpe en avis. Noe 
mer komplisert blir det ved kjøp av bil hvor flere parter blir involvert. Ved ettertanke er 
det mange parter involvert før en kan overta en bil. I tillegg til kjøper og selger er det  
finansieringsinstitusjoner, forsikringsselskaper, biltilsynet etc. De er parter i prosessen 
som skal ende opp i et bilkjøp. 

Når en skal beskrive formelt prosessen å kjøpe en bil, finnes det en korrekt beskrivelse 
for dette ene kjøpet, men gjelder denne beskrivelsen for alle bilkjøp? Svaret gir seg selv. 
Det vil være flere alternative beskrivelser avhengig av hvordan kunde og selger fordeler 
oppgavene seg i mellom.  

Kunde kan velge å ordne finansiering og forsikring selv, eller hun kunne overlate alt til 
bilselgeren. Ut fra valgene som blir gjort, vil de påta seg forskjellige roller. Om kjøper 
ordner finansiering selv, vil hun kommunisere med finansieringsselskapet. Om hun 
overlater problemet med å skaffe finansiering til selger, må han kommunisere med 
finansieringsselskapet. Dialogen med finansieringsselskapet vil sannsynligvis få en 
annen karakter når kunde kommuniserer med et finansieringsselskap enn når selger 
gjør det. Om selger skal kommunisere om finansiering, vil det være behov for ytterligere 
kommunikasjon mellom selger og kjøper. 

Vi kan ha flere beskrivelser med de samme aktørene avhengig av rollevalgene som blir 
foretatt. Vi ser her hvordan definisjonene av rollene må være på plass før en kan 
beskrive en forretningstransaksjon. Rollevalgene vil og definere dialogpartene. 

Å lage alle beskrivelser av handelen ut fra alle mulige roller i noe så enkelt som det å 
kjøpe en bil, vil være en stor oppgave. Et naturlig valg vil være å stykke handelen opp i 
flere selvstendige handlinger. En for salget, en for finansiering, en for registrering etc. Å 
beskrive den totale handelen vil da være summen av alle handlinen den består av.  

Selv om det er mulig å stykke opp et bilkjøp på denne måten, vil de forskjellige 
elementene være avhengighet av hverandre. Finansiering må være på plass før en 
registrering kan foretaes. Registrering må være på plass før penger overføres til selger. 
Biltilsynet kan nekte registrering uten typegodkjennelse av bilen etc. En må definere 
handlingenes innbyrdes avhengighet og rekkefølge.  

De forskjellige handlingene kan igjen deles opp i separate handlinger som igjen er 
avhengig av hverandre. Eksempelvis vil finansiering ofte foregå via låneopptak. Som 
kjent vil søknad om lån medføre en vurdering av betalingsevne med innhenting av 
kredittopplysninger. Tilsvarende vil det være for registreringen av bilen. 

Dette illustrerer hvor komplisert det er å beskrive tilsynelatende enkle forretninger, som 
blir foretatt daglig i vårt samfunn.  

Et viktig poeng er den gjensidige avhengigheten av de forskjellige handlingene. Om en 
av de ikke lar seg gjennomføre vil grunnlaget for bilkjøpet falle bort, og dermed umulig å 
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gjennomføre. En må i denne situasjonen gjøre om de handlingene som allerede er 
foretatt.  

Dette betinger en oversikt over alle fullførte handlinger og rutiner for å tilbakeføre disse. 
En utført handling vil ofte bli kalt en transaksjon eller forretningstransaksjon. 

3.1.1 Forretningstransaksjon 

En forretningstransaksjon er et annet hyppig benyttet begrep, og består av en rekke 
enkeltoperasjoner. Dette kan være en selvstendige forretningstransaksjon som 
eksempelvis å ta opp et lån. En forretningstransaksjon er summen av alle 
enkelttransaksjonene.  

Forretningstransaksjonen er ikke fullført, eller inkonsistent, før den avsluttende 
transaksjon er fullført. For noen forretningstransaksjoner er rekkefølgen av 
enkeltoperasjoner likegyldig, men for andre må de foregå i en spesifikk rekkefølge.  

Der Interaktiv EDIFACT bruker betegnelsen “transaksjon” er det i denne betydningen av 
ordet, ikke den mer snevre, tekniske betydningen nedenfor. 

3.1.2 Transaksjon 

Betegnelsen “transaksjon” brukes i mange ulike sammenhenger, og ofte ganske upresis 
betydning.  Men i databehandlings-sammenheng, og spesielt i forbindelse med 
databaser og transaksjonsprosessering (TP-monitorer), har ordet en helt bestemt, 
teknisk betydning.  Her er en transaksjon en gruppe av operasjoner (enkelt-
oppdateringer i en database, f.eks.) som hører sammen.  Vi snakker ofte om at 
transaksjoner har “ACID-egenskapene”: 
Atomicity (udelbarhet — alt eller intet) 
Consistency (hver transaksjon etterlater databasen i en konsistent tilstand) 
Independence (selv om flere transaksjoner er under utførelse samtidig, opererer de 
uavhengig av hverandre) 
Durability (når transaksjonen er fullført, er endringene i databasen varige, og går f.eks. 
ikke tapt selv om maskinen går ned like etterpå) 

Et eksempel her vil være overføring av penger fra kjøper til selger. Her må debitering av 
en konto og kreditering av en annen konto fullføres før denne transaksjonen er utført. 
Denne flyttingen av penger fra en konto til en annen, må ikke påvirkes av andre 
samtidige bevegelser på disse konti.  

Transaksjoner er en nøkkelmekanisme for å lage robuste, pålitelige datasystemer når de 
samme databasene (eller andre ressurser) deles mellom flere samtidige brukere eller 
applikasjonsprogrammer.  Men det å lage solide og samtidig effektive 
transaksjonsmekanismer fra bunnen av er svært komplisert, og en jobb som de færreste 
applikasjons-programmerere er kompetente til.  I stedet må en sørge for å utnytte 
generelle verktøy, dvs. TP-monitorer og databasesystemer med transaksjonshåndtering 
innebygget. 

3.2 Begreper innen Interaktiv EDIFACT 

I vår digitale verden er det et ønske å øke hastigheten på fullføringen av en forretning. 
Midlet en tenker seg er elektronisk transport av informasjon og en saksbehandling som 
er automatisert i så stor grad som mulig. I realiseringen av dette vil det ligge et eller flere 
transaksjonssystemer i bunn.  
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Det ville ikke være noen umulig oppgave å realisere dette med eksisterende verktøy og 
med satsvis EDIFACT. I satsvis EDI må mottak og sending av hver enkelt-melding 
normalt behandles som en enkelt-transaksjon (i en underliggende database, f.eks.)  
Forretningstransaksjonen består imidlertid ofte av flere slike steg, men det er vanskelig 
eller umulig å utnytte verktøy for transaksjons-håndtering for å styre utførelsen av 
forretningstransaksjonen som en helhet.  

Det store problemet oppstår ikke om alt går bra, men når et eller annet går galt. I denne 
siste situasjonen må en ha en full oversikt over hvor mange transaksjoner som er blitt 
utført på laveste nivå med alle data, samt verktøy for å tilbakekalle utførte operasjoner.  

Om en skal benytte satsvis EDIFACT til realiseringen av dette må det legges et stort 
arbeid i å beskrive samtlige rutiner for feilhåndtering. Om en er avhengig av en viss 
rekkefølge av transaksjonene må en sikre seg mot meldinger som kan ødelegge 
prosessen som helhet. I denne typen systemer må en og kunne håndtere flere 
uavhengige forretningstransaksjoner samtidig, også fra samme forretningspart.  

UN/EDIFACT så behovet for denne typen forretninger og problemene som oppstår ved 
realisering av dette. Resultatet er Interaktiv EDIFACT som kan realisere dette formelt 
ved et utviklet begrepsapparat og mulighet for å utvikle standardiserte systemer som kan 
håndtere dette. Disse systemene vil være i stand til å styre etter et definert scenario og 
avvise meldinger som ikke følger standarden. Den vil og ha mulighet for å logge alle 
utførte operasjoner, og tilbakeføre disse ved feilsituasjoner.  

I I-EDI blir en forretningstransaksjon definert med en strikt rekkefølge av dialoger og 
meldinger. Alle meldinger må defineres i en logisk sekvensiell rekkefølge. Dette selv om 
noen meldinger kan være betingede og ikke blir sendt. Alle sendte meldinger tilhørende 
denne forretningen kan identifiseres og taes vare på. På denne måten vil det være mulig 
å identifisere alle fullførte transaksjoner. En har dermed muligheten til å tilbakeføre disse 
uten omfattende krav til applikasjonene. Det vil ikke være mulig å sende meldinger 
utenfor rekkefølge, da disse ikke vil bli akseptert av mottaker som sjekker meldingen ut 
fra status i dialogen.  

Ut fra prinsippene i Interaktiv EDIFACT vil det være mulig å utvikle generell programvare 
for håndtering av dialogene i en forretningstransaksjon.  

3.2.1 Scenario 

I interaktiv EDI kalles den generelle beskrivelsen av en forretningstransaksjon for et 
scenario.  

Et scenario: 
• er en formell beskrivelse av de aktiviteter som finner sted mellom diverse 

forretningsmessige parter for å nå et bestemt mål. 
• er en modell av forholdene mellom partene, samt aktiviteten som finner sted mellom 

de.  
• har klart definerte roller for partene beskrevet i scenariet.  
• har all informasjonen som blir utvekslet mellom to parter definert innenfor 

dialogtyper. 
• kan involvere mange parter og mange dialogtyper som henger sammen.  

Det enkleste scenariet er en dialogtype mellom to parter. Ved å se på kompleksiteten i 
den konkrete forretningstransaksjonen ved kjøp av bil, er det viktig å sette grenser for 
definisjonen av et scenario. Noe ganger kan et scenario være den totale teoretiske 
beskrivelsen av en konkret forretningstransaksjon, andre ganger er forretningen 
summen av flere scenarier. 
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Et scenario inneholder beskrivelser av tillatte dialogtyper, og dette forutsetter en formell 
beskrivelse av dialogtypene i scenariet. Det kan og inneholde en spesifisering av 
rekkefølgen dialogtypene skal komme i. 

3.2.2 Dialogtype  

Dialogtypen er en spesifisering av meldingstypene som kan benyttes. I beskrivelsen av  
en dialogtype er det og en spesifisering av rekkefølgen disse meldingstypene kan 
komme i. Det må defineres her alle lovlige alternativer for utvikling av dialogen både i 
form av meldingstyper og innhold i meldingene.  

Dialogtype inneholder spesifisering av: 
• meldingstyper som kan benyttes. 
• lovlig innehold i meldingene. 
• den logiske rekkefølgen av meldingene. 
• lovlige status i dialogen. 
• lovlige funksjoner relatert til status med påfølgende ny status 

3.2.3 Meldingstype  

Meldingstypene spesifisert i dialogtypen er definert med guide for bruk av 
meldingstypen.  Her ligger det og en spesifisering av felt i meldingstypen som skal 
brukes, samt lovlig innhold i disse feltene.  

Meldingstype inneholder spesifisering av: 
• lovlig bruk av felt i meldingen. 
• lovlig innehold i feltene. 
 
Se forøvrig punkt 2.3 for en nærmere diskusjon om meldingstyper og deres innhold.  

3.2.4 Transaksjon 

En transaksjon er definert som et konkret tilfelle av et scenario. For å gjennomføre 
denne transaksjonen må de forskjellige partene benytte dialoger for å kunne 
kommunisere. En transaksjon i EDIFACTs betydning er omtrent det samme som vi kalte 
en forretningstransaksjon ovenfor, men ikke nødvendigvis en transaksjon i den mer 
snevre tekniske betydningen.  Men det vil nettopp være et mål å kunne implementere en 
EDIFACT-transaksjon med støtte av transaksjonsmekanismer i et underliggende verktøy 
(databasesystem eller TP-monitor).    

3.2.5 Dialog  

En dialog er definert som et konkret tilfelle av en dialogtype. For å kunne gjennomføre 
denne elektroniske dialogen mellom de to partene, må de sende meldinger til hverandre 
i overensstemmelse med dialogtypen. 

3.2.6 Melding  

En melding er definert som et konkret tilfelle av en meldingstype som blir sendt som en 
del av en utveksling. 

3.2.7 Utveksling  

En utveksling er summen av meldinger som en av partene sender. Vi vil ha en utveksling 
for initiativtaker av dialogen og en for respondent. En dialog vil følgelig bestå av to 
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utvekslinger, en for initiativtaker og en for respondent. Utvekslingen består av en eller en 
serie meldinger fra hver av partene, med en rekkefølge definert av dialogtypen. For å 
kunne holde denne utvekslingen fra andre, må både initiativtaker og respondent ha hver 
sin unike dialogreferanse til identifisering av dialogen. 

Se forøvrig punkt 2 for en nærmere diskusjon om innholdet i en utveksling. 

3.3 Eksempler 

3.3.1 Scenario og parter 

I satsvise EDI er det nærliggende å sammenligne informasjonen som blir utvekslet med 
et skjema som et fraktbrev eller en faktura. I den interaktive verden er det lettere om en 
sammenligner informasjonen som blir utvekslet med et skjermbilde i et datasystem. 

En kan ta utgangspunkt i en situasjon hvor en transportør skal reservere en plass på et 
skip for overfart av en trailer. Dette scenariet kan kalles ’booking av frakt’. Rollene kan 
defineres som ’transportør’ og  ’rederi’ . Innen for dette scenariet er det tilstrekkelig med 
en dialog. Det er dialogen mellom ’Transportør’ og ’Rederi’.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Eksempel på første skjermbilde booking av frakt i et fergerederi. 

Først må ’Transportør’ ta kontakt med ’Rederi’ for i det hele tatt å få igang en 
kommunikasjon. ’Rederi’ svarer at dialog er mulig. ’Transportør’ vil da sette opp sine 
ønsker i skjermbildet i figur 3.1 som er fra et system beregnet for sjøfrakt. Når dette 
bildet er utfylt oppstår behov for å overføre disse opplysningen til applikasjonen hos 
’Rederi’. Det er applikasjonen hos ’Rederi’ som har informasjonen som kan gi svar 
denne forespørselen. Dette skjermbildet samt opplysningen som blir lagt inn på det, vil 
ut fra dialogtypen definert i i scenariet bestemme hvilken meldingen som skal benyttes. 

Denne meldingen vil bli overført til en maskinen hos ’Rederi’. Applikasjonen som mottar 
denne meldingen må bearbeide informasjonen, og sende et svar. Ut fra forutsetningene 
skal den gi et korrekt svar. Forutsetningene for svaret kan imidlertid være forskjellig fra 
seiling til seiling. Alt avhengig av kapasitet samt andre forhold. Det beste svaret for 
kunde ville være at bookingen er akseptert. Båten kan imidlertid være full og en får tilbud 
om en plass på venteliste. Det kan og være at svaret er tilbud om plass på en annen 
avgang, alternativt et valg mellom flere alternative seilinger. Det kan være at det ikke 
finnes noen  avgang på ønsket tidspunkt. 

Dette eksempelet illustrerer at det vil være behov for flere meldinger som svar på den 
første. Akseptering av bookingen er en melding. En oversikt over alternative avganger 
med ledig kapasitet er et annet alternativ. Aktuelle meldinger som kan benyttes 

VAT no:________________________, 
 
Dep harbour:___,  Arr harbour:___,   Dep date:________,  Dep time:____, 
 
Freighttype:___,  Length:____,  Nos of drivers:_, 
 
Cargo weight:______,   Vehichle weight:______, 
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spesifiseres i dialogtypen.  I noen tilfeller er det mulig å benytte samme melding med 
forskjellig informasjon, men da må applikasjonene kunne håndtere dette. 

Dette gir en intuitiv følelse av hvordan en dialog kan utvikle seg, og hvordan 
applikasjonene generer et svar på mottatt melding. Meldingstype og innhold vil starte en 
prosess hos applikasjonen som tar imot meldingen. Denne prosessen vil hente 
informasjon i en database eller hos andre maskiner. Denne informasjonen sammen med 
mottatt meldingstype, vil definere meldingstype og innhold i svarmeldingen.  

Dette illustrerer på en utmerket måte hvor nøye en slik dialog må være fundert i et godt 
utarbeidet regelverk definert i scenariet. 

Det kan også være flere som henvender seg samtidig til Rederiet. I de fleste 
anvendelser av interaktiv EDI med noe volum, er dette det vanlige tilfellet. Skulle en 
behandle dialogene en om gangen, ville det begrense antallet en var i stand til å 
håndtere (gjennomstrømningen). Utfordringen her er å koordinere de operasjonene som 
skjer på vegne av hver enkelt dialog. Dette setter strenge krav til regler for oppdateringer 
i en felles database. Regelverket for dialogen må være helt klar på muligheten for 
endringer i databasen mellom forespørsel og bekreftelse på bestilling. Går det galt, kan 
det skje overbooking om to dialoger finner samme ledige plass, eller andre typer 
feilsituasjoner. Feil av denne typen kan være særdeles kompliserte både å spore og 
rette, fordi de er utløst av tilfeldige sammentreff. Det er nettopp slike problemer som 
transaksjonssystemer, som et bookingsystem er beregnet på å håndtere. Regelverket 
for dialogen må være i overensstemmelse med regelverket for bookingsystem på dette 
området. 

Et annet scenario er om en isteden for å booke frakt ønsker å bestille en reise med et 
skip som passasjer. En får da rollene ’Kunde’ og ’Rederi’. Dette vil være et eksempel på 
elektronisk handel. Det som er viktig for enhver elektronisk handel er å sikre betaling. 
Naturlige felt er da navn, adresse og bank/kredittkortnummer i skjermbildet. ’Rederi’ vil 
da naturlig søke kommunikasjon med en tredje part som kan garantere for betalingen. 
En kan kalle denne rollen for ’Bank’. Det vil oppstå behov for dialog mellom ’Rederi’ og 
’Bank’. Denne dialogen vil være helt forskjellig fra dialogen mellom ’Kunde’ og ’Rederi’. 
Dette selv om dialogen mellom ’Rederi’ og ’Bank’ er avhengig av, og forutsetter, den 
første dialogen. For å få verifisert gyldigheten av kortet, vil applikasjonen sende en 
melding til ’Bank’ med nødvendig informasjon i form av kortnummer, navn, kortutsteder 
etc. Svaret fra ’Bank’ er avgjørende for hvilket svar ’Kunde’ vil få. Dette svaret sammen 
med andre opplysninger vil definere meldingstype samt innhold i meldingen som utgjør 
svaret til ’Kunde’. 

Dette siste er eksempel på applikasjon til applikasjon kommunikasjon hvor et 
dataprogram på en maskin ber om beslutningsstøtte fra en applikasjon på en annen 
maskin. Disse to dialogene vil være en del av transaksjonen mellom disse tre partene.  

3.3.2 Dialoger 

Om siste scenario med bestilling av en reise med et fergerederi hadde foregått ved en 
skranke i en ekspedisjon, ville vi hatt følgende hendelser eller handlinger under 
transaksjonen. 

• Kunden kommer inn i ekspedisjonen og henvender seg til en ekspeditør. 
• Ekspeditøren spør hva hun kan stå til tjeneste med. 
• Kunden forklarer hva slags reise han ønsker. 
• Ekspeditøren sjekker om det er ledig kapasitet, og bestiller dette til kunden. 
• Ekspeditøren regner ut hva reisen koster, og spør kunden om betalingsmåte. 
• Kunden sier kredittkort, og gir kortet til ekspeditør. 
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• Ekspeditør sjekker gyldighet av kortet og belaster det. Tar ut kvittering til kunde og 
takker for bestillingen. 

• Kunden sier selv takk og farvel. 
• Ekspeditøren sier farvel. 

Disse ovenstående punkter i transaksjonene kan splittes opp i hendelser innefor 
dialogen. 

Dialog1 er mellom kunde og ekspeditør. Kunden er ’Initiativtaker’ i dialogen og tar 
kontakt med en ekspeditør i et reisebyrå. Ekspeditøren som representerer rederiet og 
svarer på henvendelsen, er ’Respondent’. 

• ’Initiativtaker’ henvender seg til ’Respondent’ og åpner dialogen. 
• ’Respondent’ sier seg villig til å inngå en dialog. 
• Dialogen går fram og tilbake mellom partene til ’Initiativtaker’ sier seg fornøyd, og ber 

om å få avslutte dialogen. 
• ’Respondent’ aksepterer dialogen som avsluttet. 

Dialog 2 er mellom ekspeditør og kortutsteder. Ekspeditør er ’Initiativtaker’ mens 
kortutsteder er ’Respondent’. Vi velger her autorisering via telefon. 

• ’Initiativtaker’ åpner dialogen ved ringe ’Respondent’. 
• ’Respondent’ svarer og aksepterer dialog. 
• ’Initiativtaker’ ber om autorisasjon for dette kortet. 
• ’Respondent’ bekrefter autorisasjon. 
• Initiativtaker takker og avslutter dialogen ved å legge på telefonrøret. 
• ’Respondent’ avslutter dialogen ved å legge på telefonrøret. 

Om disse dialogene utføres elektronisk med EDIFACT-meldinger vil de ha identisk 
innhold og rekkefølge som i det ovenstående eksempelet.  

 
Figur 3.2  Diagram av en dialog 
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3.4 Kombinasjon av dialoger 

For å kunne fullføre en forretningstransaksjon kan det være nødvendig for den som 
svarer på dialogforespørselen å hente informasjon fra en tredje part. Dette som underlag 
for å kunne gi et svar til initiativtaker til dialogen. Eksempelet i kapittel 3.3 viser dette. 
Det vil da kunne oppstå en kaskade av dialoger. Illustrasjonen under viser dette. 
Figur 3.3 Dialoger i kombinasjon 

I figur 3.3 kan en se et eksempel på en kaskade av dialoger. Dette kan være et 
eksempel på en kunde (A) som skal bestille en vare. Mottager av bestillingen (B) har 
ikke denne varen på lager, og starter en dialog med hovedlageret (C). Hovedlageret er 
og tomt, og starter igjen en dialog med produsent (D) av denne varen for å bestille den 
og få vite leveringstider. Denne informasjonen vil da gå fra D til C, fra C til B som da kan 
svare kunden (A). 

Det skal ikke mye fantasi til for å innse at det kan bli en meget komplisert beskrivelser av  
scenariet. En beskrivelse med mange forbehold og forutsetninger. En forenkling kan 
være at dialogen part A har med part B ikke er med i beskrivelsen av scenariet til part C. 
En tenker seg her en flere beskrivelser avhengig av rollen til aktøren.  

Et annet eksempel er hvis part B må gjennomføre en dialog mot både part C og part D 
før dialog AB kan avsluttes, og begge disse transaksjonene må enten gjennomføres 
eller avbrytes.  (Konkret tilfelle:  Part C håndterer booking av flybilletter, og reisen krever 
overnatting.  Part D hånterer booking av hotellrom for overnattingen.  Hvis en av 
transaksjonene feiler, vil B kanskje forsøke en annen rute, eller avbryte dialogen AB:  
Men B er definitivt ikke interessert i å bli sittende enten med et hotellrom eller flybilletter 
som ikke kommer til å bli brukt.) Det å håndtere slike tilfeller er nettopp en av 
hovedfunksjonene i TP-monitorer. 

Part a
Initiativtaker

Part B 
svarer 
part A

Part C 
svarer
Part B

Part D 
svarer 
Part C

Dialog AB

Dialog BC

Dialog CD
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4 Dialog og transaksjonskontroll 

4.1 Interaktive transaksjoner 

Note: The default service characters are
used for illustrative purposes.

 
Figur 4.1 Hovedstrukturen i en interaktiv EDI transaksjon definert i ISO 9735-3 
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All overføring av informasjon innen interaktiv EDIFACT skjer ved dialog mellom en part 
som tar initiativ til dialogen og en part som er mål for initiativet. Dialogen skjer i form av 
meldingsutvekslinger. 

Figur 4.1 viser den generelle strukturen i en interaktiv EDI-transaksjon definert av 
EDIFACT standarden (ISO 9735, versjon 4). I kapittel 3.2 i heftet om satsvis EDI står 
tilsvarende diagram for satsvis EDI. Om en sammenligner disse dagrammene vil en se 
at strukturen på selve meldingene er identiske. 

I interaktiv EDI består transaksjonen av en eller flere dialoger. For å få en dialog må det 
nødvendigvis være to parter. Som ellers i verden vil en av partene være den som tar 
initiativ til dialogen mens den andre vil besvare henvendelsen. Hver av disse parten vil 
foreta en utveksling slik vi kjenner det fra satsvis EDI. Det blir splittet opp i en eller flere 
sendinger fra initiativtaker, og en eller flere sendinger fra respondent til henvendelsen. 

For at dette ikke skal bli som en politisk debatt hvor alle sender meldinger uten å høre 
etter, er det behov for organisering av meldingene. Med andre er det nødvendig med en 
transaksjonsavtale mellom partene i dialogen. Denne bør definere hvilke meldinger 
utvekslingen til hver av partene kan bestå av. Det vil og være nødvendig å definere en 
logisk utvikling av dialogen. Denne logikken vil definere meldingstyper og innhold. 
 

 

 

 

Når det gjelder segmenter, dataelementer, komposittelementer samt meldingsstruktur er 
disse nærmere behandlet i punkt 2. 

EDIFACT har ingen spesifikasjon på overføringene, og ser ikke på
kommunikasjonen som en del av EDIFACT-standarden. Når det gjelder 
I-EDI er det innlysende at kommunikasjonen må være hurtig.  

4.2 Dialog og transaksjonskontroll 

Transaksjonene som genererer utvekslinger i dialogform stiller noen andre krav til 
styrings- og kontrollinformasjon enn satsvis EDI. Som i satsvis EDI blir disse 
informasjonene sendt i noen spesielle segmenter som kalles tjenestesegmenter. 
UN/EDIFACT fant at de eksisterende tjenestesegmentene ikke kunne overføre 
informasjon som var nødvendig for interaktive kommunikasjon. Det er derfor utviklet nye 
tjenestesegmenter i EDIFACT 9735 som bare skal benyttes i I-EDI. Bakgrunnen for 
dette er dialogformen på utvekslingene som skaper et behov for å gi scenariet, dialogen 
og partene en unik identifisering. 

Som for satsvis EDI opptrer disse segmentene i par med et unntak som vi kommer 
tilbake til senere. Et segment som definerer en start på en strukturert 
informasjonsmengde, og et som markerer slutten. I interaktiv EDI har en  følgende par 
av tjenestesegmenter: 

 UIB – UIZ Interaktivt utvekslingshode og Interaktiv utvekslingshale. 
 UIH – UIT Interaktivt meldingshode og Interaktiv meldingshale. 

EDIFACT har og utviklet tjenestesegmentet UIR, Interaktiv statusmelding, til eksklusiv 
bruk innen interaktiv EDI, og utgjør unntaket fra regelen om at segmenter kommer i par. 
Det benyttes til å initiere og rapportere status om den interaktive dialogen mellom 
partene. I satsvis EDI har bruken av meldingen CONTRL på mange måter samme 
funksjon som UIR i den interaktive verden. 
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Noen av tjenestesegmentene er felles med satsvis EDI. En kan benytte UNA segmentet. 
En har samme mulighet for å definere skilletegn og desimaltegn i den interaktive 
utveksling som i annen EDI-utveksling.  

Et par av tjenestesegmenter som er felles for satsvis og interaktiv EDI er: 

  UNO – UNP Objekthode og -hale. 

Tjenestesegmentene UNO og UNP er spesifisert i EDIFACT 9735-8 for å kunne overføre 
data som ikke er en EDIFACT melding. Det kan være et bilde eller andre samlinger av 
tegn som en kan definere som et objekt. Dette vil blir behandlet i et eget hefte i denne 
serien. Dette heftet vil gå inn på mulighetene for binær overføringer innen EDIFACT 
standarden. Disse tjenestesegmentene har samme mulighet til  å identifisere dialoger 
som UIH og UIT, og fullt lovlig å bruke i interaktive utvekslinger.  

4.3 Kontrolloversikt 

I syntaksen tilhørende EDIFACT 9735 er det en rekke tjenestesegmenter som skal 
benyttes til å identifisere scenario- og dialogmodellene som blir benyttet. De samme 
segmentene blir og benyttet til å kontrollere transaksjonene og dialogene. Vi vil her gi en 
kortfattet oversikt over bruken av disse. Hvert av tjenestesegmentene vil bli beskrevet 
nøyere senere i kapittelet.  

• Scenario, transaksjon, dialogtype og dialogkontrollreferanse blir identifisert med 
parametre som blir utvekslet innen tjenestesegmentet UIB.  

• Kontrollreferansene til ’Initiativtaker’ og ’Respondent’ blir utvekslet innen UIB, UIH og 
UNO. 

• En dialog starter med utveksling av tjenestesegmentet UIB og slutter med utveksling 
av tjenestesegmentet UIZ.  

• En melding begynner med tjenestesegmentet UIH og slutter med tjenestesegmentet 
UIT.  

• Et objekt begynner med tjenestesegmentet UNO og slutter med tjenestesegmentet 
UNP.  

• Tjenestesegmentet UIR kan benyttes når som helst innen en dialog. Dette 
segmentet benyttes til å be om informasjon om status til dialogen, avbryte dialogen, 
pause i dialogen eller fortsette en interaktiv dialog. Både ’Initiativtaker’ og 
’Respondent’ kan bruke UIR-segmentet på denne måten. 

• Tjenestesegmentet UIR benyttes og til å rapportere feil i syntaks eller andre feil som 
kan oppstå under en dialog. 

• tjenestesegmentet UIR kan og benyttes til å avslå å gå inn i en dialog. Det er naturlig 
nok bare ’Respondent’ som kan benytte denne muligheten. 

• UNA tjenestesegmentet har ingen mulighet for transaksjons eller dialogkontroll. Den 
kan benyttes til å redefinere standard kontrolltegn som skal benyttes i hele dialogen. 
De kan bare bli sendt av initiativtaker ved oppstart av dialogen. Den må da ligge 
foran UIB-segmentet som er starten på dialogen. 

Oppbyggingen av meldinger skjer identisk med det som er beskrevet i heftet om satsvis 
EDI. Noe som innlysende nok ikke er mulig med interaktiv EDI, er å gruppere meldinger 
innenfor en utveksling.   

Når det gjelder oppbyggingen av og innholdet i segmenter, dataelementer, 
komposittelementer samt meldingsstruktur er dette nærmere behandlet i kapittel 11 og 
12. 
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4.4 Interaktive tjenestesegmenter 

Mange av kompositt- og dataelementene i tjenestesegmentene er gjort betingede. Dette 
for å gi en frihet til de som utvikler applikasjonene til å benytte kommunikasjonsprotokoller 
og andre muligheter for identifisering. En må sørge for tilstrekkelig informasjon i hvert 
segment slik at I-EDI kan funksjonere med eksisterende kommunikasjonsprotokoll og 
applikasjon. Dette er et markant skille fra bruken av tjenestesegmenter i satsvis EDI. 

For å kunne identifisere dialogen innenfor et scenario og identifisere den, er det utviklet 
flere komposittelementer til dette bruk. Bruken av disse elementene kan leses under 
beskrivelsen av hvert av tjenestesegmentene. 

4.4.1 UNA Tjenestetegn definisjon  

Det er mulig å spesifisere at det skal gjelde andre spesialtegn for en bestemt utveksling 
enn de standardverdiene som er angitt ovenfor. Dette må da spesifiseres aller først i 
utvekslingen, i en tjenestetegnspesifikasjon. 

Tjenestetegnspesifikasjonen refereres ofte til som  "UNA-segmentet", fordi 
den innledes med de tre bokstavene UNA, som jo ser ut som et segment-
merke.  Tjenestetegnspesifikasjonen er imidlertid ikke et "vanlig" segment, 
fordi tegnene i tjenestetegnspesifikasjonen ikke er definert som data-
elementer.  

Tjenestetegnspesifikasjonen skal innledes med bokstavene UNA, etterfulgt av 6 tegn i 
følgende rekkefølge: 

UNA  SERVICE STRING ADVICE 
 

Pos Name Status Rept Field. Standard verdier 
010 COMPONENT DATA ELEMENT SEPARATOR M 1 an1 : (KOLON) 
020 DATA ELEMENT SEPARATOR M 1 an1 + (PLUSS) 
030 DECIMAL MARK M 1 an1 , (KOMMA) 1) 
040 RELEASE CHARACTER M 1 an1 ? (SPØRSMÅLSTEGN) 
050 REPETITION SEPARATOR M 1 an1 * (STJERNETEGN) 
060 SEGMENT TERMINATOR M 1 an1 ‘ (APOSTOF) 

Eksempel: 

Ved å oversende tjenestetegnspesifikasjonen  UNA:+,?/’  har vi dermed spesifisert at 
det er tegnet  / som skal gjelde som repetisjonstegn. 

Det er noen begrensninger for hvilke tegn som kan spesifiseres  som tjenestetegn: 

• Tegnene må være en del av tegnsettet i ISO 646 
• Bokstaver og tall skal ikke brukes 
• Alle tegnene i tjenestetegnspesifikasjonen må være forskjellige 

4.4.2 UIB Interaktivt utvekslingshode 

Initiativtaker ber om å få starte en I-EDI dialog ved å sende en UIB til ønsket 
dialogpartner. Om denne aksepterer å gå inn i en dialog, svarer han med å sende en 
UIB til initiativtaker. 

UIB                                      INTERAKTIVT UTVEKSLINGSHODE   

Funksjon:   Begynne, identifisere og spesifisere en utveksling. 
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 Tag Name Status Rept Repr. 

010 
S001 SYNTAX IDENTIFIER M 1  

 0001 Syntax identifier M  a4 
 002 Syntax version number M  an1 
 0080 Service code list directory  version number C  an..6 
 0133 Character encoding, coded C  an..3 

020 S302 DIALOGUE REFERENCE C 1  
 0300 Initiator control reference M  an..35 
 0303 Initiator reference identification C  an..35 
 0051 Controlling agency, coded C  an..3 

 0304 Responder control reference C  an..35 

030 S303 TRANSACTION REFERENCE C 1  

 0306 Transaction control reference M  an..35 

 0303 Initiator reference identification C  an..35 

 0051 Controlling agency, coded C  an..3 

040 S018 SCENARIO IDENTIFICATION C 1  

 0127 Scenario identification M  an..14 
 0128 Scenario version number C  an..3 
 0130 Scenario release number C  an..3 
 0051 Controlling agency, coded C  an..3 

050 S305 DIALOGUE IDENTIFICATION C 1  
 0311 Dialogue identification M  an..14 
 0342 Dialogue version number C  an..3 
 0344 Dialogue release number C  an..3 
 0051 Controlling agency, coded C  an..3 

060 S002 INTERCHANGE SENDER C 1  
 0004 Interchange sender identification M  an..35 
 0007 Identification code qualifier C  an..4 
 0008 Interchange sender internal identification C  an..35 
 0042 Interchange sender internal sub-identification C  an..35 

070 S003 INTERCHANGE RECIPIENT C 1  
 0010 Interchange recipient identification M  an..35 
 0007 Identification code qualifier C  an..4 
 0014 Interchange recipient internal  identification C  an..35 
 0046 Interchange recipient internal  sub-identification C  an..35 

080 S300 DATE AND/OR TIME OF  INITIATION C 1  
 0338 Event date C  n..8 
 0314 Event time C  an..15 
 0325 Time offset C  n4 

090 0325 DUPLICATE INDICATOR C 1 a1 
100 0035 TEST INDICATOR C 1 n1 

Figur 4.2. UIB tjenestesegment i tabellform 

UIB segmentet inneholder stort sett betingede elementer. Som figur 4.2 viser er bare 
syntaks identifikatoren påkrevet i dette segmentet. I en interaktiv dialog er tiden meget 
kritisk. Om applikasjonene er oppbygd på en måte hvor en kan utelate noen eller alle 
betingede elementer, så er det tillatt.  

Dette er det mest omfattende av de interaktive tjenestesegmentene, og det er 
initiativtaker til dialogen som har det største ansvaret for å definere de forskjellige 
elementene som er nødvendig for å styre dialogen. Om det ikke er andre muligheter for 
identifisering ved kommunikasjon gir dette tjenestesegmentet alle muligheter for en full 
dialog og transaksjonskontroll. 

I kortform har UIB følgende informasjon: 

a) Identifisering av syntaks og informasjon angående tegnsett. (010) 
b) Identifisering av scenario og informasjon av hvilken versjon av scenariet det er. 

Dette definerer hvilke roller hver part har i dette scenariet. (040) 
c) Transaksjonsreferanse. (030) 
d) Informasjon om dialogtype og hvilken versjon av dialogen som gjelder. (050) 
e) Dialogreferanser for begge parter. (020) 
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f) Identifisering av utvekslingene til begge parter. (060,070) 
g) Dato og tid for utsendelse av UIB. Dette gjelder begge parter. (080) 
h) Indikator for duplisering av UIB. Dette for vise om det er en repetisjon av en 

tidligere sendt UIB. (090) 
i) Testindikator for å vise att dette er en testsending. (100)  

Partene kan teoretisk benytte forskjellig tegnsett og syntaks i sine utvekslinger. Dette må 
spesifiseres i UIB-segmentet. Initiativtaker sin syntaks og tegnsett defineres i den første 
UIB i utvekslingen, og gjelder bare initiativtaker sin utveksling. Tilsvarende for 
respondent. Det er å anbefale at en i dialogen  benytter samme syntaks og tegnsett. 
Dette for å ikke komplisere integrasjonen og samspill med applikasjon unødig. Tegnsett 
og syntaks  defineres i komposittelementet S001 (010), som er påkrevet i dette 
segmentet. 

I noen applikasjoner kan det være flere dialoger på gang samtidig. I disse tilfellene vil 
det være behov for en unik referanse til hver enkelt  dialog. Til dette benyttes 
komposittelementet S302 (020). Det sier seg selv at initiativtaker ikke kan gi referansen 
til respondent, men respondent kan benytte dette dataelementet hvor denne referansen 
defineres.  

Dialogen kan høre til en transaksjon hvor det inngår mange dialoger. Her kan det være 
behov for å tildele denne transaksjonen en unik referanse. En applikasjon kan være 
deltager i flere transaksjoner samtidig. Denne referansen legges i komposittelementet 
S303 (030).  Det er naturlig at den som tar initiativet til transaksjonen skaper den unike 
referansen som benyttes i hele transaksjonen. 

Det kan være behov for å identifisere det scenariet denne transaksjonen er en 
konkretisering av. Dette for å kunne gi applikasjonen til respondent en mulighet til å 
kontrollere om den kan støtte denne versjonen av scenariet. Identifiseringen av 
scenariet ligger i komposittelementet S018 (040).  

Det kan være at partene har avtale om flere typer dialoger. Det vil da være naturlig å 
identifisere denne dialogtypen, slik at respondent sin applikasjon kan kontrollere om den 
støtter denne dialogen. Til definisjon av dialogtypen benyttes komposittelementet S305 
(050). 

Når det er behov for å identifisere avsender av dette tjenestesegmentet, og dermed eier 
av utvekslingen, benytter en tjenestesegmentet S002 (060). Dette vil gi mottager av 
sending mulighet til å sjekke om han har en dialogavtale med denne parten. 

Det vil være behov for å spesifisere hvem mottager av denne sendingen er. Dette for å 
gi respondent en mulighet til å kontrollere om han virkelig er den sendingen er ment for. 
Til denne identifiseringen benyttes komposittelementet S003 (070).  

Det er mulig å legge inn når denne sendingen ble generert hos avsender. 
Komposittelementet S300 (080) håndterer dette. 

Ved problemer med kommunikasjonen etc. kan det oppstå behov for å initiere dialogen 
på nytt. For å indikere at denne sendingen er en kopi av en tidligere sending, legger en 
dette i dataelementet 0325 (090). Når dette flagget eventuelt settes i UIB-segmentet 
indikerer det at hele den aktuelle utvekslingen er et duplikat av en tidligere utveksling. 

Om det er en testsending, benyttes dataelementet 0035 (100) for å indikere dette.  

4.4.3 UIH Interaktivt meldingshode 

Begge parter må benytte dette segmentet i begynnelse av hver melding. 
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UIH                                                INTERAKTIVT MELDINGSHODE  

Funksjon:   Begynne, identifisere og spesifisere en interaktiv melding. 
 

 Tag Name Status Rept Repr. 

010 
S306 INTERACTIVE MESSAGE IDENTIFIER M 1  

 0065 Message type M  an..6 
 0052 Message version number M  an..3 
 0054 Message release number M  an..3 
 0113 Message type sub-function identification C  an..6 
 0051 Controlling agency, coded C  an..3 
 0057 Association assigned code C  an..6 

020 0340 INTERACTIVE MESSAGE REFERENCE NUMBER C 1 an..35 
030 S302 DIALOGUE REFERENCE C 1  

 0300 Initiator control reference M  an..35 

 0303 Initiator reference identification C  an..35 

 0051 Controlling agency coded C  an..3 

 0304 Responder control reference C  an..35 

040 S301 STATUS OF TRANSFER – INTERACTIVE C 1  

 0320 Sender sequence number C  n..6 

 0323 Transfer position, coded C  a1 
 0325 Duplicate indicator C  a1 

050 S300 DATE AND/OR TIME OF INITIATION C 1  
 0338 Event time C  n..8 
 0314 Event time C  an..15 
 0325 Time offset C  n4 

060 0035 TEST INDICATOR C 1 n1 

Figur 4.3. UIH tjenestesegment i tabellform. 

I UNH tjenestesegmentet er de fleste elementene gjort betingede. Dette for å gi 
systemdesignere mulighet til å minimalisere meldingene. Det er mulighet til å legge inn 
de elementene som er nødvendig for å få kontroll i en interaktiv utveksling.  

I kortform er følgende elementer med i meldingshodet: 

a) Definisjon av melding med meldingstype, versjonsnummer og utgavenummer. 
(010)  

b) Interaktivt melding referansenummer for å gi en unik identifisering av meldingen 
innenfor dialogen den tilhører. (020) 

c) Individuelle referanser for begge parter sin utveksling. (030)  
d) Sekvensnummer for melding starter med 1 og øker for hver sendt melding 

innenfor utvekslingen. (040) 
e) Overføringsposisjon for å kunne vise mottaker av melding om hvor meldingen 

befinner seg i sekvensen av meldinger. Muligheter er første, siste eller en 
mellomliggende melding. Mottaker vet når meldingssekvensen eller utvekslingen 
er ferdig. (040) 

f) Duplikatindikator for å kunne definere en ny sending av en tidligere sendt 
melding. (040) 

g) Dato og klokkeslett for når meldingen ble sendt. (050) 
h) Testindikator for å definere meldingen som en testmelding. (060) 

Ved enhver melding er det påkrevet med en identifisering av meldingstypen med 
versjonsnummer. Dette gjøres i komposittelementet S306 (010).  

Om sender av melding har behov for å tildele denne meldingen en unik referanse, 
benytter en dataelementet 0340 (020). 

Om det er mulig med flere dialoger samtidig, kan det være nødvendig å definere hvilken 
dialog denne meldingen tilhører. Det må være interne referanser for initiativtaker med 
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mulig intern referanse for respondent. Til å informere om disse referansene benyttes 
komposittelementet S302 (020).  

Om det er flere meldinger og eventuelle pakker i en interaktiv sending, kan det være et 
behov for å identifisere meldingen inne i sendingen. Det kan og være behov for å 
identifisere meldingen i en utveksling med flere meldinger/pakker. En benytter da 
komposittelementet S301 (040) hvor en kan legge inn teller for meldingen. En kan her 
og legg inn kode for om denne meldingen er den første, en i rekken eller siste. 

I dette elementet kan en og indikere om dette er et duplikatsending av en tidligere sendt 
melding. Når dette flagget eventuelt settes i UIH-segmentet indikerer det at hele den 
aktuelle meldingen er et duplikat av en tidligere melding. 

Det er mulig å legge inn når denne sendingen ble generert hos avsender. 
Komposittelementet S300 (050) håndterer dette. 

Om dette er en testsending benytter en dataelementet 0035 (060) til å indikere dette.  

4.4.4 UIR Interaktiv status. 

Av tjenestesegmentene er UIR det som har flest funksjoner. Dette er "potetsegmentet" i 
interaktiv EDI. Dette segmentet blir alltid benyttet alene og ikke i en sending med andre 
tjenestesegmenter. 

 

UIR                                                                      INTERAKTIV STATUS   

Funksjon:   Rapportere om dialogstatus. 
  

 Tag Name Status Rept Repr. 

010
0331 REPORT FUNCTION, CODED M 1 an..3 

020 S307 REPORT REASON C 9  
 0333 Report reason coded C  an..3 
 0332 Report reason text C  an..70 
 0335 Report language, coded C  an..3 

030 S302 DIALOGUE REFERENCE C 1  
 0300 Initiator control reference M  an..35 
 0303 Initiator reference identification C  an..35 
 0051 Controlling agency, coded C  an..3 

 0304 Responder control reference C  an..35 

040 S300 DATE AND/OR TIME OF  INITIATION C 1  
 0338 Event date C  n..8 
 0314 Event time C  an..15 
 0325 Time offset C  n4 

050 0340 INTERACTIVE MESSAGE REFERENCE NUMBER C 1 an..35 
060 0800 PACKAGE REFERENCE NUMBER C 1 an..35 

Figur 4.4. UIR tjenestesegment i tabellform 

Dette segmentet kan benyttes av begge parter når som helst innenfor en dialog. Det er 
status på dialogen som avgjør om hvilken funksjon dette segmentet kan benyttes til. 
Status på dialogen vil bli behandlet i et senere kapittel.  

Tjenestesegmentet UIR benyttes til: 

• Avslå en forespørsel om å starte dialog. 
• Avbryte en eksisterende dialog. 
• Be om statusrapport om dialogen. 
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• Rapportere om dialogstatus. 

Når en avslår å starte en dialog, er det ofte en grunn til dette. Det kan være feil syntaks, 
ikke støtte for dialog eller scenario, kapasitetsproblemer på maskinen eller ukjent 
initiativtaker. En har mulighet for å benytte koder samt tekst for å begrunne avslaget. Å 
avslå en forespørsel om dialog, er det selvfølgelig bare respondent som kan gjøre. 

Noen ganger kan det oppstå en situasjon hvor en av dialogpartene må avbryte dialogen. 
Det kan være kapasitetsproblemer, problemer med syntaks, ikke supportert melding etc. 
som gjør dette nødvendig. En benytter da UIR-segmentet for å avbryte dialogen med 
koder og/eller tekst til å forklare bruddet.   

Ved usikkerhet om status på dialogen, kan det være ønskelig å få vite hvordan 
dialogpartneren oppfatter situasjonen. En kan da benytte dette segmentet til å be andre 
part i dialogen å rapportere sin oppfatning av status på dialogen. 

Ved en forespørsel om dialogstatus, benyttes dette segmentet til å rapportere hvilken 
dialogstatus en selv har i denne situasjonen.  

Om en får en sending hvor det er feil av en karakter som ikke medfører at dialogen må 
avbrytes, brukes UIR til å rapportere dette til dialogpartner. 

UIR har elementer som for det meste er betingede. Dette for å gi applikasjonsutviklere 
en frihet til å benytte andre metoder for å oppnå ønsket resultat. 

UIR inneholder følgende: 

a) Rapportfunksjon for å identifisere betydningen av segmentet. Det er 
statusrapport, dialogavbrudd eller andre. (010) 

b) Grunnen for rapporten med kode og tekst. (020) 
c) Dialogreferanser for begge parter. (030) 
d) Dato og klokkeslett for når melding ble sendt. (040) 
e) Feil i syntaks, og hvor denne feilen forekommer. (020,050,060) 

For å definere hvilken funksjon tjenestesegmentet UIR har, benytter en dataelementet 
0331 (010) og legger der kode for hvilken type rapport dette er. 

Om en skal rapportere en ikke fatal feil i en melding, er det nyttig at dialog-partneren få 
vite dette. Partneren får da mulighet for å korrigere feilen. For å gi en begrunnelse for 
rapporten, benytter en komposittelement S307 (020). Det er mulighet for å gi 
begrunnelsen i kode og/eller i tekst. En kan og gi kode for hvilket språk som benyttes i 
teksten. Om dette språkfeltet ikke er benyttet, betyr det engelsk språkdrakt. Om det er 
flere grunner, kan dette komposittelementet repeteres opptil 9 ganger. 

Om det er mulig med flere dialoger samtidig, kan det være nødvendig å definere hvilken 
dialog denne rapporten tilhører. Det må være interne referanser for initiativtaker med 
mulig intern referanse for respondent. Til å informere om disse referansene benyttes 
komposittelementet S302 (030).  

Det er og mulig å legge inn når denne rapporten ble generert hos avsender. 
Komposittelementet S300 (040) håndterer dette. 

Om det er en melding det rapporteres om, og avsender av meldingen har gitt den en 
unik referanse, er det viktig at mottaker få vite denne referansen. Til dette benyttes 
dataelementet 0340 (050).  
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Om det er en pakke det rapporteres om, og avsender av pakken har gitt den en unik 
referanse, er det viktig at mottaker få vite denne referansen. Til dette benyttes 
dataelementet 0800 (060).  

4.4.5 UIT Interaktiv meldingshale 

Dette tjenestesegmentet blir benyttet til å definere slutten på en melding. Om det er 
nødvendig eller ønskelig kan en benytte dette segmentet til å verifisere den interaktive 
melding sitt referansenummer. En kan og verifisere antall segmenter i meldingen. 

Det er bare betingede elementer i dette segmentet, så det er tilstrekkelig å benytte 
utelukkende koden UIT som meldingsslutt. 

 

 

UIT                                                INTERAKTIV MELDINGSHALE 

Funksjon:  Avslutte og kontrollere om meldingen er fullstendig. 
 

 Tag Name Status Rept Repr. 
010 0340 INTERACTIVE MESSAGE REFERENCE NUMBER C 1 an..35 
020 0074 NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE C 1 n..10 

Figur 4.5. UIT Tjenestesegment i tabellform 

UIT inneholder: 
a) Det interaktive meldingsreferansenummer for unik identifisering av meldingen 

innenfor dialogen som den tilhører. Dette skal ha samme verdi som tilsvarende 
dataelement i tjenestesegmentet UIH. (010) 

b) Antall segmenter som meldingen inneholder, medregnet UIH og UIT. (020) 

Om sender av melding har tildelt denne meldingen en unik referanse, og ønsker å ha 
denne med i meldingshalen, benytter en dataelementet 0340 (010). 

Om sender av meldingen teller opp antallet segmenter i den, kan denne informasjonen 
meddeles mottager i dataelementet 0074 (020). Mottaker kan bruke denne 
informasjonen til å kontrollere at hele meldingen er kommet over.  

4.4.6 UIZ Interaktiv utvekslingshale. 

Funksjonen til dette tjenestesegmentet er å avslutte en dialog. Det er bare initiativtaker 
som kan be om å avslutte dialogen ved å sende en UIZ. Den som har akseptert dialogen 
bekrefter termineringen av dialogen ved en UIZ. 

Det er bare betingete elementer i dette segmentet kan bare koden UIZ benyttes. Om det 
kan være tvil om hvilken dialog som er avsluttet, bør en ha med referanse til dialogen. 

UIZ                                              INTERAKTIV UTVEKSLINGSHALE  

Funksjon:  Avslutte og kontrollere om utvekslingen er fullstendig. 
 

 Tag Name Status Rept Field. 
010 S302 DIALOGUE REFERENCE C 1  

 0300 Initiator control reference M  an..35 

 0303 Initiator reference identification C  an..35 

 0051 Controlling agency coded C  an..3 
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 0304 Responder control reference C  an..35 

020 0036 INTERCHANGE CONTROL COUNT C 1 n..6 

030 0325 DUPLICATE INDICATOR C 1 a1 

Figur 4.6 Tjenestesegment UIZ i tabellform. 

Tjenestesegmentet UIZ inneholder: 
a) Dialogreferanse for begge parter i dialogen. Dette er partenes respektive 

utvekslingsreferanser. (101) 
b) Utveksling kontrollteller er antallet meldinger som er blitt sendt i respektive 

utvekslinger. Om denne UIZ er fra initiativtaker til dialogen, så er det antallet 
meldinger som er blitt sendt fra initiativtaker til den svarende. Om det er fra 
respondenten er det selvfølgelig antallet meldinger i denne utvekslingen det 
gjelder. (020) 

c) Duplikatindikatoren viser om dette er en kopi av en tidligere sendt melding. (030) 

Om det kan være tvil om hvilken dialog dette segmentet avslutter er det viktig å sende 
med partenes respektive unike dialogreferanser, slik at riktig dialog blir avsluttet. For å 
overføre disse referansene benytter en komposittelementet S302 (010).  

For å kontrollere at alle meldinger og pakker i utvekslingen har kommet fram, kan en 
telle de opp. Dette tallet kan formidles til dialogpartner i dataelementet 0036 (020). 

Det er og mulig å sende informasjon om at denne sendingen er et duplikat av noe som 
er sendt tidligere. Her benytter en dataelementet 0325 (030).  

4.4.7 UNO Objekt Hode og UNP Objekt Hale 

Disse tjenestesegmentet benyttes til å definere starten og slutten på en pakke som kan 
inneholde et objekt. Dette vil bli behandlet i et eget hefte, men dette åpner for 
muligheten til å sende annet enn EDIFACT-meldinger i en interaktiv EDI utveksling. 
Dette kan være logoer eller annen binær informasjon. 

I dette heftet vil vi bare nevne de elementene som er spesifikke for interaktiv EDI. For en 
nærmere diskusjon om overføring av assosierte data henvises til hefte 9 – Overføring av 
assosierte data i en EDIFACT-løsning. 

UNO                                                    OBJEKT HODE  

Funksjon:   Begynne, identifisere og spesifisere et objekt. 
 

 Tag Name Status Rept Repr. 

010
0800 PACKAGE REFERENCE NUMBER M 1 an..35 

020 S020 REFERENCE IDENTIFICATION M 99  
 0813 Reference qualifier M  an..3 
 0802 Reference identification number C  an..35 

030 S021 OBJECT TYPE IDENTIFICATION M 99  
 0805 Object type qualifier M  an..3 
 0809 Object type attribute identification C  an..256 
 0051 Controlling agency coded C  an..3 

040 S022 STATUS OF THE OBJECT M 1  
 0810 Length of object in octets of bits M  n..18 

 0814 Number of segments before object C  n..3 

 0070 Sequence of transfer C  n..2 

 0073 First and last transfer C  a1 
050 S302 DIALOGUE REFERENCE  C 1  

 0300 Initiator control reference  M  an..35 
 0303 Initiator reference identification C  an..35 

 0051 Controlling agency coded C  an..3 

 0304 Responder control reference C  an..35 

060 S301 STATUS OF TRANSFER – INTERACTIVE C 1  
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 0320 Sender sequence number C  n..6 

 0323 Transfer position, coded C  a1 
 0325 Duplicate indicator C  a1 

070 S300 DATE AND/OR TIME OF INITIATION C 1  
 0338 Event time C  n..8 
 0314 Event time C  an..15 
 0325 Time offset C  n4 

080 0035 TEST INDICATOR C 1 n1 

Sender av pakken må tildele den en unik referanse og benytter dataelementet 0800 
(010). 

Om det er mulig med flere dialoger samtidig, kan det være nødvendig å definere hvilken 
dialog denne pakken tilhører. Det må være interne referanser for initiativtaker med mulig 
intern referanse for respondent. Til å informere om disse referansene benyttes 
komposittelementet S302 (050).  

Om det er flere pakker og eventuelle meldinger i en interaktiv sending, kan det være et 
behov for å identifisere denne pakken inne i denne sendingen. Det kan og være behov 
for å identifisere pakken i en utveksling med flere meldinger/ pakker. En benytter da 
komposittelementet S301 (060) hvor en kan legge inn teller for pakken. En kan og 
definere om denne pakken er første, en i rekken eller siste i sendingen. I dette elementet 
kan en og indikere om dette er et duplikat av en tidligere sendt pakke. 

Det er og mulig å legge inn når denne sendingen ble generert hos avsender. 
Komposittelementet S300 (070) håndterer dette. 

Om dette er en testsending benytter en dataelementet 0035 (080) til å indikere dette.  

UNP            OBJEKTHALE  

Funksjon:  Avslutte og kontrollere at objektet er fullstendig. 
 

 Tag Name Status Rept. Repr. 
010 0810 LENGTH OF OBJECT IN OCTETS OF BITS M 1 n..18 

020 0800 PACKAGE REFERENCE NUMBER M 1 an..35 

UNP til interaktivt bruk: 

Sender av pakken kan referere til pakken sitt unike referansenummer, og benytter 
dataelement 0800 (020) til dette. 
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5 Bruk av spesielle interaktive elementer. 

5.1 Identifisering av en utveksling (S302) 
 
En kjent situasjon er en sentral som har mange dialoger med diverse partnerer som bare 
har denne ene dialogen i gang. For den sentrale partneren er det et stort behov for å 
holde de forskjellige dialogene fra hverandre gjennom hele dialogen. 
Komposittelementet S302 er designet for dette. Dette elementet finnes i 
tjenestesegmentene UIB, UIH, UNO, UIZ og UIR.  

Initiativtaker sender sin referanse i dataelementet 0300 (Initiativtaker kontrollreferanse) i 
sin UIB. Respondent returnerer denne referansen i S302 i sin UIB, og legger til sin egen 
referanse i S302 i dataelementet 0304. Respondent har begge referansene i sin UIB. 
Disse referansene bør være tilstede i alle UIH, UNO, UIR og i UIZ i resten av dialogen. 

For applikasjonsutviklere er det viktig at referansene hos initiativtakerne blir unike for 
respondent. 

5.2 Identifisering av en melding (0340) 

Tjenestesegmentet UIH gir mulighet til å tildele en unik referanse til hver melding innen 
en utveksling. Dataelementet 0340 (Interaktiv Melding Referanse Nummer) blir benyttet 
av sender av meldingen til denne referansen. Sender er her avsender av meldingen 
uavhengig av rolle.  

Ved rapportering med tjenestesegmentet UIR bør en benytte denne referansen i 
dataelementet 0340, om dette er benyttet i UIH. Dette selvfølgelig om rapporten gjelder 
denne meldingen. 

5.3 Identifisering av et objekt (0800) 

Tjenestesegmentet UNO gir mulighet til å tildele en unik referanse til hvert objekt innen 
en utveksling. Dataelementet 0800 (Pakke Referanse Nummer) blir benyttet av sender 
av pakken til å tildele den en unik referanse innen utvekslingen. Sender er her avsender 
av pakken uavhengig av rolle.  

Ved rapportering med tjenestesegmentet UIR bør en benytte denne referansen i 
dataelementet 0340, om dette er benyttet i UNO. Dette selvfølgelig om rapporten gjelder 
dette objektet. 

5.4 Indikering av duplikat. 

I tjenestesegmentene UIB, UIH og UNO er det en duplikatindikator. Denne gjør det 
mulig å spesifisere når en melding eller en pakke blir sendt på nytt innenfor en 
utveksling. Den må bare benyttes når det er en ny sending av en tidligere sendt melding 
med identisk innhold som meldingen den dupliserer. 

Det er dataelementet 0325 (Duplikatindikator) som benyttes til å flagge et duplikat. I UIB 
ligger dette dataelementet som et eget element, men i UIH og UNO legger det som en 
del av komposittelementet S301 (Status av interaktiv overføring).  
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5.5 Sekvensen av meldinger og pakker innen en utveksling 

I tjenestesegmentene UIH og UNO er det mulig å definere sekvensen eller rettere sagt 
nummerrekkefølgen av meldinger og pakker innen utvekslingen. Hvis det er påkrevet å 
nummerere meldingene og pakkene, benyttes dataelement 0320 innen 
komposittelementet S301. Detter er definert som melding/pakke sekvensnummer, og 
benyttes til å spesifisere nummer av melding/pakke innen utvekslingen til respektive 
deltagere i dialogen.  

Sekvensnummeret til melding/pakke initieres i den første melding/pakke i utvekslingen. 
Dette gjelder for begge parter i utvekslingen. Dette sekvensnummer eller kode endres 
for hver påfølgende melding/pakke i utvekslingen. Poenget er at hver melding/pakke 
skal ha et unikt nummer eller kode.  

Denne nummereringen eller kodifisering av hver melding/pakke skjer separat for hver 
utveksling og vil være unik innen den. Initiativtaker har sin nummerering/koding 
uavhengig av motparten sin. Eneste unntak er ved en ny sending av en tidligere sendt 
melding/pakke.  

5.6 Overførsel innen en melding/pakke sekvens 

Syntaksen til interaktiv EDI tillater at en samler flere meldinger og pakker til en eneste 
sekvens. For å holde rekkefølgen på meldingene benyttes ’Melding/Pakke Posisjon’. 
(dataelement 0323 innen komposittelement S301). Ved å bruke dette elementet kan en 
spesifisere den relative posisjon innen en sekvens med mange meldinger og/eller 
pakker. 

Den første melding eller pakke får koden ’F’. Den siste får koden ’L’ (last). Alle 
mellomliggende meldinger/pakker får koden ’I’ (intermediate). Med denne teknikken 
sikrer  en at mottager av en sending med mange meldinger og/eller pakker vet når 
sendingen er slutt uansett valg av kommunikasjonsmetode.  
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6 Regelverk for interaktiv dialog  

6.1 Innledning 

I en sivilisert dialog mellom to parter vil det være en aktiv part mens den andre er 
avventende. Det er som når en spiller sjakk, en forbereder et trekk eller venter på 
motstander sitt trekk. Enkelt her har en to situasjoner eller faser i dette spillet. 

Om en skal formalisere dette spillet så definerer disse situasjonene hver sin status. For 
å kunne skille spillerne fra hverandre i en formalisering, må de tildeles en rolle i spillet. I 
sjakk  er det alltid en som foretar første trekk. Rollene vil da bli en som åpner spillet , og 
en som ikke åpner. Status i ovennevnte situasjoner vil bli ett av to, den som åpnet partiet 
skal flytte eller motstander skal flytte.  

I I-EDI har en som i sjakk sett behov av regler som alle kan forholde seg til. Dette for å 
kunne utvikle separate applikasjoner som kan kommunisere med hverandre. For å 
kunne utvikle disse reglene trenger en et begrepsapparat.  

Det er tre begrep som er byggesteiner i dette regelverket: 

• Rolle 
• Status 
• Funksjoner 

Den interaktive status vi referer til i dette kapittel gjelder innen en enkel dialog som 
følger I-EDI protokollen. Status er den situasjon en dialog befinner seg i til enhver tid. 
Om det er flere dialoger parallelt eller i kaskade, er det statusen til en av dialogene det 
refereres til i det etterfølgende. Status her er status til I-EDI protokollen. 

6.2 Rolle 

Når det ikke er opprettet en dialog, er det selvfølgelig ikke definert noen roller. Definisjon 
av roller forutsetter opprettelsen av en dialog.  

Som i eksempelet med sjakk er det i I-EDI et initiativ som definerer rollene. Den som tar 
et initiativ og sender en forespørsel om å opprette en dialog, får rollen som initiativtaker. 
Initiativtaker definerer seg som den mest aktive i dialogen, og får andre muligheter og 
rettigheter enn dialogparten. 

Den som mottar og besvarer henvendelsen vil få en mer passiv rolle innen dialogen. Det 
er initiativtaker som setter grenser for valgene til motparten. En kan si at initiativtaker er 
styrende part i dialogen. 

Vi har to roller: 

• Initiativtaker, som initierer dialogen ved å sende en henvendelse (klient). 
• Respondent, som besvarer henvendelsen (tjener). 
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6.3 Tilstand i I-EDI protokollen 

I en I-EDI dialog vil den være i forskjellige faser. Noen ganger venter initiativtaker på et 
svar av en viss karakter, eller kanskje venter respondent  på en rapport om dialogen fra 
initiativtaker. De situasjonene som kan oppstå defineres til et endelig antall, og kalles 
tilstandene til dialogen. System for definisjonene av de forskjellige tilstandene er at hver 
definerer en aktiv og en avventende part i dialogen. For å lette gjenkjennelsen har den 
passive part fått initialen som suffiks i forkortelsen for tilstanden.  

• Om respondent venter på svar har forkortelsen suffikset _R.  
• Om initiativtaker venter på svar har forkortelsen suffikset  _I. 

Et felles trekk ved de forskjellige tilstandene er at en av partene alltid sitter med ansvaret 
for neste sending. Den som ikke har initiativet i en tilstand har bare mulighet til å avbryte 
dialogen. 

I ISO 9735-3 er det definert et endelig antall slike tilstander for en dialog. I dette heftet 
har vi valgt å beholde de opprinnelig  forkortelser for tilstanden som UN/EDIFACT 
benytter. 

IDLE er tilstanden nå det ikke er noen aktiv dialog. Ballen ligger død. 

START_I er tilstanden som oppstår når initiativtaker sender en forespørsel om å starte 
en dialog eventuelt med melding og/eller objekt. Initiativtaker venter på svar fra 
dialogpartner som må bearbeide sendingen og forberede et svar. Initiativet hos 
respondent. 

DATA_R er tilstanden når dialog er etablert og initiativtaker forbereder en sending til 
respondent. Initiativet hos initiativtaker.  

DATA_I er tilstanden når dialog er etablert og initiativtaker venter på en sending fra 
respondent. Initiativet hos respondent. 

REPORT_R er tilstanden når initiativtaker skal avgi statusrapport til respondent. 
Initiativet hos initiativtaker.  

REPORT_I er tilstanden når respondent skal avgi statusrapport til initiativtaker. Initiativet 
hos respondent. 

STOP_I er tilstanden når initiativtaker venter på svar på sitt ønske om å avslutte  
dialogen. Initiativet hos respondent. 

CMPL_I er tilstanden etter en komplett dialogutveksling fra initiativtaker med forespørsel 
om å starte en dialog med alle meldinger og/eller objekter til dialogen. I denne 
protokolltilstanden venter initiativtaker på et komplett svar og en terminering av dialog fra 
dialogpartner. Respondent er i en aktiv fase hvor sendingen fra initiativtaker blir 
bearbeidet og et svar utarbeidet. Initiativet hos respondent. 

Denne komplette utvekslingen i en sending er bortsett fra tjenestesegmentene helt 
identisk med en utveksling i satsvis EDI. Det vil være forskjeller i 
kommunikasjonsløsning og forventet svartid.  

 
Tilstandsforkortelse Beskrivelse 
IDLE Ingen forbindelse mellom partene  
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START_I Initiativtaker venter på bekreftelse på å starte dialog 
fra respondent  

DATA_I Initiativtaker venter på dataoverføring fra respondent  
DATA_R Respondent venter på dataoverføring fra initiativtaker  
REPORT_I Initiativtaker venter på statusrapport fra respondent  
REPORT_R Respondent venter på statusrapport fra initiativtaker  
STOP_I Initiativtaker venter på bekreftelse om å stoppe 

dialogen fra respondent  
CMPL_I Initiativtaker venter på fullstendig dialogbekreftelse fra 

respondent  

Tab. 6.1 Lovlige tilstander i en dialog. 

Tilstanden for I-EDI-dialogen er beskrevet som om det er én entydig tilstand for dialogen 
som en helhet. Det er i virkeligheten en liten tilsnikelse. Det som egentlig finnes er bare 
hver av partenes ide om hva tilstanden er. Når en melding er sendt av den ene parten, 
men ennå ikke mottatt av den andre, ligger senderen ett steg foran mottakeren. Hvis de 
to partene kommer ut av synkronisering med hverandre (f.eks. hvis en melding kommer 
bort, eller partene “prater i munnen på hverandre”) blir det problemer. Det er dette 
protokollen skal sørge for å unngå. 

Når en definerer en spesifikk dialogtype, skjer det egentlig ved å spesialisere videre på 
de tilstandene som er nevnt her. I stedet for en enkelt tilstand DATA_I, finnes et knippe 
av forskjellige “subtilstander” som alle har det felles at initiativtakeren venter på 
dataoverføring fra respondenten. Men hvilke meldingstyper eller pakketyper som 
aksepteres, avhenger av hvillken av disse subtilstandene protokollen er i. Og vice versa 
for DATA_R. 

6.4 Funksjoner i I-EDI 

I forrige avsnitt så vi på de forskjellige tilstandene som er definert i UN/EDIFACT 
protokollen for I-EDI. For å komme fra en tilstanden til en annen må det skje ved at den 
som har initiativet gjør et eller annet. Det må utføres en funksjon. 

I UN/EDIFACT er det definert et endelig antall funksjoner som kan benyttes i I-EDI. Det 
er bare disse funksjonene som er lovlig å benytte i en I-EDI utveksling. Egendefinerte 
funksjoner vil bryte med standarden. 

Programvaren må kunne benytte disse funksjonene for å være i overensstemmelse med 
standarden, men må ikke nødvendigvis benytte alle. Programvare her kan være selve 
applikasjonen, om det er den som håndterer I-EDI dialogen. Det kan og være en egen 
programpakke som håndterer selve dialogen. 

Det følgende er oversikt over funksjonene definert av UN/EDIFACT. Vi har valgt å sette 
de engelske betegnelsene i parentes siden de er de internasjonale betegnelsene på 
disse funksjonene. 

Forespør dialogstart (Start Dialogue Request) 
En applikasjon overfører informasjon til en applikasjon på en annen maskin. Denne 
informasjonen er tilstrekkelig til å initiere en dialog mellom disse to applikasjonene. 

Bekreft dialogstart (Start Dialogue Confirm) 
En applikasjon overfører informasjon til en applikasjon på en annen maskin. Denne 
informasjonen er tilstrekkelig til å fortsette en dialog mellom disse to applikasjonene. 

Avslå dialogstart  (Start Dialogue Reject) 
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En applikasjon overfører informasjon til en applikasjon på en annen maskin. Denne 
informasjonen er tilstrekkelig til å avslå en forbindelse mellom disse to applikasjonene. 

Overfør data (Transfer Data) 
En applikasjon overfører informasjon til en annen applikasjon. 

Forespør status (Request Status) 
En applikasjon ber om status- eller kontrollinformasjon fra den andre applikasjonen etter 
opprettet forbindelse. 

Rapporter status (Report Status) 
En applikasjon sender status- og/eller kontrollinformasjon til den andre applikasjonen 
etter opprettet forbindelse. Dette kan bli sendt som et svar på en statusforespørsel, eller 
som en rapport om det har oppstått noe uforutsett. 

Avbryt dialog (Abort Dialogue) 
En applikasjon overføre informasjon til en annen applikasjon som medfører at dialogen 
blir brutt betingelsesløst.  

Forespør dialogslutt (End Dialogue Request) 
En applikasjon overfører informasjon til en annen applikasjon som beordrer denne til å 
avslutte forbindelsen. Dette vanligvis når dialogen er fullført. 

Bekreft dialogslutt (End Dialogue Confirm) 
En applikasjon overfører informasjon til en annen applikasjon som bekrefter en 
forespørsel om å avslutte en dialog. 

Forespør fullstendig dialog (Complete Dialogue Request) 
En applikasjon overfører informasjon til en annen applikasjon som utgjør en fullstendig 
utveksling. Denne ene utvekslingen må inneholde tilstrekkelig informasjon til å initiere 
forbindelsen, overføre tilstrekkelig data samt avslutte dialogen. 

Bekreft fullstendig dialog (Complete Dialogue Confirm) 
En applikasjon svarer på en fullstendig dialog forespørsel med en utveksling som 
inneholder akseptering av forbindelsen, data som svar og terminering av forbindelsen. 

I den videre beskrivelsen har vi har valgt å benytte forkortelsene til UN/EDIFACT. Av en 
eller annen grunn er det her valgt motsatte prinsipper for notasjon enn for tilstandenne, 
her er initialene til den part som aktivt benytter funksjonen med i forkortelsen.  

• Er initiativtaker utøver av funksjonen slutter forkortelsen på _I.  
• Om respondent er utøvende part slutter forkortelsen på _R. 
 

                                                                             67                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 7: EDIFACT for interaktiv EDI 

Forkortelse Funksjon Retning 
SD_REQ_I Start Dialogue Request 

Forespør dialogstart 
Initiativtaker til Respondent 

SD_CNF_R Start Dialogue Confirm 
Bekreft dialogstart 

Respondent til Initiativtaker 

SD_REJ_R Start Dialogue Reject 
Avslå dialogstart 

Respondent til Initiativtaker 

TR_DATA_I Transfer Data Initiator 
Overfør data initiativtaker 

Initiativtaker til Respondent 

TR_DATA_R Transfer Data Responder 
Overfør data respondent 

Respondent til Initiativtaker 

ED_REQ_I End Dialogue Request 
Avslutt dialogforespørsel 

Initiativtaker til Respondent 

ED_CNF_R End Dialogue Confirm 
Avslutt dialogbekreftelse 

Respondent til Initiativtaker 

ABORT_I Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker 

Initiativtaker til Respondent 

ABORT_R Abort Dialogue Responder 
Avbryt dialog respondent 

Respondent til Initiativtaker 

REQUEST_I Request Status Initiator 
Forespør status initiativtaker 

Initiativtaker til Respondent 

REQUEST_R Request Status Responder 
Forespør status respondent 

Respondent til Initiativtaker 

REP_ST_I Report Status Initiator 
Rapporter status 
initiativtaker 

Initiativtaker til Respondent 

REP_ST_R Report Status Responder 
Rapporter status respondent 

Respondent til Initiativtaker 

CD_REQ_I Complete Dialogue Request 
Forespør fullstendig dialog 

Initiativtaker til Respondent 

CD_CNF_R Complete Dialogue Confirm 
Bekreft fullstendig dialog 

Respondent til Initiativtaker 

Tabell 6.2 Alle lovlige funksjoner ifølge ISO 9735-3 

6.5 Forhold tilstand og funksjoner 

Å tillate alle funksjoner brukt i samtlige tilstand ville lage et komplisert og uoversiktlig 
regelverk, som ville gjøre utviklingen av en applikasjon uhyre vanskelig. UN/EDIFACT 
har valgt å definere hvilke funksjoner som kan benyttes i hver enkel tilstand i protokollen.  

Filosofien bak systemet med protokolltilstand er basert på prinsippet om at en av 
partene i dialogen sitter med initiativet. Vanligvis vil en sending fra en part til den andre 
medføre at en flytting av initiativet fra sender av informasjon til mottaker. Den som mottar 
en sending vil få stafettpinnen. Som vi vil se senere er det imidlertid noen få unntak fra 
denne  regelen.  

Det er noen funksjoner som er sterkt knyttet opp mot en tilstand og bare kan benyttes i 
denne. Andre funksjoner har en noe mer generell karakter, og kan benyttes i flere 
tilstander. 
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I de følgende underkapitler vil vi gå gjennom de forskjellige protokolltilstander som er 
definert. For hver tilstand vil vi presisere hvilke funksjoner som kan benyttes og hvilke 
konsekvenser det vil få for utviklingen av dialogen med ny tilstand i dialogprotokollen. 

6.5.1 IDLE 

Når dialogprotokollen har tilstand ’IDLE’ eksisterer det ikke noen dialog. Det er ingen 
forbindelse mellom partene på dette tidspunkt. I denne tilstanden er det ikke definert 
noen roller. Dette vil først skje når det blir tatt et initiativ. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Complete Dialogue  Request 
Forespør fullstendig dialog 

CD_REQ_I CMPL_I [UNA]UIB 
[UIH<melding>UIT] 
[UNO<objekt>UNP] 
UIZ 

Start Dialogue Request 
Forespør dialogstart 

SD_REQ_I START_I [UNA]UIB 
[UIH)< melding >UIT] 
[UNO< objekt >UNP] 

Når protokollen har tilstand ’IDLE’, må enhver mottatt sending oppfattes som første ledd 
i en utveksling  og som et ønske om å starte en dialog. Denne dialogforespørselen kan 
komme i to former. Det er ’Forespør dialogstart’ og ’Forespør fullstendig dialog’. Det er 
disse to funksjonene som definerer rollene i dialogen. Den som sender en 
dialogforespørsel vil være ’Initiativtaker’, mens den som blir forespurt vil få rollen 
’Respondent’.  

I funksjonene som tillates brukt i tilstand IDLE, er det tillatt å benytte tjenestesegmentet 
UNA. Det er bare i disse funksjonene tjenestesegmentet UNA tillates brukt. 

6.5.1.1 Forespør fullstendig dialog (Complete Dialogue Request) 

Initiativtaker sender her en komplett utveksling med forespørsel om å starte dialog, 
overfører melding og /eller objekt og ber om å avslutte dialogen med UIZ. Analogi i 
dagliglivet er å stille et spørsmål og forvente et svar. Bortsett fra forskjell i syntaks, er 
forskjellen fra satsvis EDI at initiativtaker forventer et øyeblikkelig svar fra respondent. 
Denne funksjonen benyttes når en ønsker et svar fra en annen applikasjon uten å gå inn 
i en dialog med den. 

Initiativtaker benytter: (UNA), UIB, <UIH melding UIT>, <UIO objekt UNP>,UIZ 

Ny tilstand for dialogen blir CMPL_I med initiativet hos respondent. 

6.5.1.2 Forespør dialogstart (Start Dialogue Request) 

Initiativtaker sender en forespørsel om å åpne en dialog. Det er tillatt å sende en 
melding og/eller et objekt sammen med forespørselen. Denne funksjonene benyttes når 
en ønsker å gå inn i en interaktiv dialog som kan utvikle seg i forskjellige retninger 
beskrevet i scenariet.  

Initiativtaker benytter: UNA, UIB, <UIH melding UIT>, <UIO objekt UNP> 

Ny tilstand for dialogen blir START_I med initiativet hos respondent. 
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6.5.2 START_I – venter på bekreftelse for å starte dialog 

Tilstand START_I oppstår når initiativtaker sender ’Forespør dialogstart’ i tilstand IDLE, 
og venter på et svar fra respondent. I denne tilstanden er det respondent som er den 
aktive part som forventes å sende et svar. Eneste aktive mulighet initiativtaker har er å 
avbryte dialogen.  

Om oppfordringen til å starte en dialog blir akseptert med et positivt svar, endrer tilstand 
seg til DATA_R. I denne tilstand kan initiativtaker sende meldinger og/eller objekter til 
motparten. Om ønsket om å starte en dialog blir avslått, går protokollen over til IDLE – 
tilstand igjen. 

START_I tilstanden kan bare oppstå fra tilstand IDLE i protokollen for dialogen. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Start Dialogue Confirm 
Bekreft dialogstart 

SD_CNF_R DATA_R UIB 
[UIH< melding>UIT] 
[UNO< objekt >UNP] 

Start Dialogue Reject 
Avslå dialogstart  

SD_REJ_R IDLE UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog Initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 
 

6.5.2.1 Bekreft dialogstart (Start Dialogue Confirm) 

Denne funksjonen benyttes når respondent i dialogen bekrefter via et UIB 
tjenestesegment, at dialogen er opprettet og denne transaksjonen kan fortsette. Hvis 
sendingen i ’Bekreft dialogstart’ inneholder en melding eller et objekt, kan sendingen 
’Bekreft dialogstart’ også inneholde en melding og/eller et objekt. 

Respondent benytter: UIB,<UIH melding UIT>, <UNO objekt UNP> 

Ny tilstand for dialogen blir DATA_R med initiativet hos initiativtaker.  

6.5.2.2 Avslå dialogstart (Start Dialogue Reject) 

UIR segmentet benyttes av respondent til meddele avslag på å starte en dialog.  

Respondent benytter UIR. 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE.  

6.5.2.3 Avbryt dialog initiativtaker (Abort Dialogue Initiator) 

Denne funksjonen kan benyttes av initiativtaker til å meddele at en ikke er i stand til å 
fortsette dialogen. 

Initiativtaker benytte UIR. 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE.  

6.5.3 DATA_R – respondent venter på melding/objekt fra initiativtaker 

Tilstand DATA_R er når dialogen er opprettet og respondent venter på en sending med 
data fra initiativtaker. I denne tilstanden ligger initiativet hos initiativtaker. Lovlige 
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funksjoner som kan benyttes i denne tilstanden er, med ett unntak, funksjoner som er 
tillatt for initiativtaker. Respondent har bare mulighet for å avbryte dialogen. 

I denne protokolltilstanden kan bruk av enkelte funksjoner medføre uendret tilstand.  

Tilstanden DATA_R kan nås fra tilstandene START_I, DATA_I, REPORT_I og DATA_R. 
 

Lovlig funksjon Hendelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Transfer Data Initiator (not 
last) 
Overfør data initiativtaker 
(ikke siste) 

TR_DATA_I DATA_R [UIH< melding >UIT] 
[UNO< objekt >UNP] 

Transfer Data Initiator (last) 
Overfør data initiativtaker 
(siste) 

TR_DATA_I DATA_I [UIH< melding >UIT] 
[UNO< objekt >UNP] 

End Dialogue Request 
Avslutt dialogforespørsel 

ED_REQ_I STOP_I [UIH< melding >UIT] 
[UNO< objekt >UNP] 
UIZ 

Abort Dialogue Responder 
Avbryt dialog respondent 

ABORT_R IDLE UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 

Request Status Initiator 
Forespør status initiativtaker 

REQUEST_I REPORT_I UIR 

Report Status Initiator 
Rapporter status 
Initiativtaker 

REP_ST_I DATA_R UIR 

6.5.3.1 Overfør Data Initiativtaker (Transfer Data Initiator) 

Bruk av denne funksjonen kan resultere i uendret eller endret av tilstand. Hva som vil 
skje er avhengig av innholdet i sendingen: 

• Sendingen er en av flere sendinger i en sekvens med mange meldinger og/eller 
objekter. Dette er ikke den siste sendingen og det er ventet at initiativtaker skal 
komme med flere meldinger/objekter i en senere sending. Opplysningen at dette ikke 
er siste melding/objekt ligger i siste hodesegment i sendingen. Det vil si i 
tjenestesegmentet  UIH eller UNO avhengig av hva som blir overført.  

Initiativtaker benytter UIH< melding> UIT, UNO < objekt > UNP. 

Tilstanden er uendret.  

• Sendingen er den eneste eller siste i en av mange. Opplysningen om at dette er 
siste melding/objekt, ligger i siste hodesegment i sendingen. Det vil være UIH eller 
UNO.  I denne situasjonen vil protokolltilstand endre seg til DATA_I. I denne 
tilstanden er det initiativtaker som venter på initiativ fra respondent. 

Initiativtaker benytter UIH< melding> UIT, UNO < objekt > UNP 

Ny tilstand for dialogen blir DATA_I med initiativet hos respondent. 

6.5.3.2 Forespør dialogslutt (End Dialogue Request) 

Initiativtaker benytter UIR tjenestesegmentet og forlanger terminering av dialogen. 
Overføringen kan inneholde en interaktiv melding og/eller et objekt. I denne situasjonen 
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vil protokollen få tilstand STOP_I. Med denne tilstanden venter initiativtaker på en 
bekreftelse på at dialogen termineres med en ’Bekreft dialogslutt’ fra respondent. 

Initiativtaker benytter UIH < melding > UIT, UNO < objekt > UNP, UIZ 

Ny tilstand for dialogen blir STOP_I med initiativet hos respondent. 

6.5.3.3 Avbryt dialog (Abort Dialogue) 

Denne funksjonen kan begge parter benytte til å avbryte dialogen. Dialogen vil da få 
protokolltilstand IDLE. En kan og melde hvor den fatale feilen oppsto som gjorde aborten 
av dialogen nødvendig. I spesielle tilfeller av halv-duplex kommunikasjon kan det være 
et problem for respondent å avbrytedialogen, der en ikke kan sende før en har fått et 
svar. 

Begge parter benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE.  

6.5.3.4 Forespør status (Request Status) 

Isteden for å sende forespørsel med en interaktiv melding, kan initiativtaker be om 
rapport om tilstanden til dialogen fra respondent. Tilstanden til protokollen vil da bli 
REPORT_I mens initiativtaker venter på svar på denne forespørselen. 

Initiativtaker benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir REPORT_I med initiativet hos respondent. 

6.5.3.5 Rapporter status (Report Status) 

Initiativtaker sender en statusinformasjon til motpart. Dette kan og benyttes til rapportere 
syntaks feil som ikke får fatale konsekvenser for dialogen. Denne rapporten vil ikke få 
noen konsekvenser for tilstanden, som fortsatt vil være DATA_R. 

Initiativtaker benytter: UIR 

Tilstanden for dialogen forblir DATA_R.  

6.5.4 DATA_I – initiativtaker venter på melding/objekt fra respondent 

Tilstanden DATA_I er helt paralell med DATA_R. Tilstanden oppstår etter at dialogen er 
etablert, og initiativtaker venter på svar fra respondent. I denne tilstanden er det 
respondent som sitter med initiativet, og tar utgangspunkt i funksjoner som kan benyttes 
av denne. Initiativtaker har bare mulighet til å avbryte dialogen.  

Bruk av enkelte funksjoner medfører uendret tilstand. 

Tilstanden DATA_I kan nås fra tilstandene DATA_R, REPORT_R og DATA_I i 
dialogprotokollen. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Transfer Data Responder 
(not last) 
Overfør data respondent 
(ikke siste) 

TR_DATA_R DATA_I [UIH< melding >UIT] 
[UNO<objekt>UNP] 
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Transfer Data Responder 
(last) 
Overfør data respondent 
(siste) 

TR_DATA_R DATA_R [UIH< melding >UIT] 
[UNO<objekt>UNP] 

Abort Dialogue Responder 
Aborter dialog respondent 

ABORT_R IDLE UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Aborter dialog Initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 

Request Status Responder 
Forespør status respondent 

REQUEST_R REPORT_R UIR 

Report Status Responder 
Rapporter status respondent 

REP_ST_R DATA_I UIR 

Funksjonsbeskrivelsen for DATA_R i forrige avsnitt gjelder og for DATA_I. Forskjellen er 
at rollene til sender og mottaker er snudd om. En annen forskjell er at funksjonen ’Avslutt 
dialogforespørsel’ ikke finnes her.  

6.5.4.1 Overfør Data Respondent (Transfer Data Responder) 

Bruk av denne funksjonen kan resultere i uendret eller endret tilstand. Hva som vil skje 
er avhengig av innholdet i sendingen: 

• Sendingen er den en av flere sendinger i en sekvens med mange meldinger og/eller 
objekter. Dette er ikke den siste sendingen og det er ventet at initiativtaker skal 
komme med flere meldinger/objekter i en senere sending. Opplysningen om dette 
ikke er siste melding/objekt ligger i siste hodesegment i sendingen. Det vil være UIH 
eller UNO.   

Respondent benytter UIH< melding> UIT, UNO < objekt > UNP 

Tilstanden er uendret.  

• Sendingen er den eneste eller siste i en av mange. Opplysningen om at dette er 
siste melding/objekt, ligger i siste hodesegment i sendingen. Det vil være UIH eller 
UNO.  I denne situasjonen vil protokolltilstanden endre seg til DATA_R. I denne 
tilstanden er det initiativtaker som venter på initiativ fra respondent. 

Respondent benytter UIH< melding> UIT, UNO < objekt > UNP 

Ny tilstand for dialogen blir DATA_R med initiativet hos initiativtaker. 

6.5.4.2 Avbryt dialog (Abort Dialogue) 

Denne funksjonen kan begge parter benytte til å avbryte dialogen. Begge parter vil da få 
protokolltilstand IDLE. En kan og påvise hvor den fatale feilen oppsto, som gjorde en 
abort nødvendig. Ved spesielle halv-duplex kommunikasjonsløsninger, kan det være et 
problem for initiativtaker å avbrytedialogen.  

Begge parter benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE.  
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6.5.4.3 Forespør status respondent (Request Status) 

Isteden for å sende forespørsel med en interaktiv melding, kan respondent be om rapport 
om tilstanden til dialogen fra initiativtaker. Tilstanden til protokollen vil da bli REPORT_R 
mens respondent venter på svar. 

Respondent  benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir REPORT_R med initiativet hos initiativtaker. 

6.5.4.4 Rapporter status (Report Status) 

Respondent sender en statusinformasjon til motpart. Denne funksjonen kan til eksempel  
benyttes til rapportere syntaks feil som ikke har fått fatale konsekvenser for dialogen. 
Tilstanden vil bli uendret DATA_I hvor initiativtaker fremdeles venter på svar fra 
respondent. 

Respondent benytter: UIR 

Tilstanden for dialogen er fortsatt DATA_I. 

6.5.5 REPORT_I – Initiativtaker venter på rapportstatus fra respondent 

Tilstanden REPORT_I er definert som situasjonen hvor initiativtaker venter på 
statusrapport fra respondent. Det er her respondenten som har initiativet. Initiativtaker 
har bare mulighet til å avbryte dialogen. 

Tilstanden REPORT_I kan bare oppstå fra tilstand DATA_R. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Report Status Responder 
Rapporter status respondent 

REP_ST_R DATA_R UIR 

Abort Dialogue Responder 
Avbryt dialog respondent 

ABORT_R IDLE UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker  

ABORT_I IDLE UIR 

6.5.5.1 Rapporter status respondent (Report Status Responder) 

Respondent overfører en statusrapport som svar på initiativtaker sin forespørsel. 
Protokollen vil gå tilbake til DATA_R tilstanden, og respondent venter på svar fra 
initiativtaker. 

Respondent benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir DATA_R med initiativet hos initiativtaker. 

6.5.5.2 Avbryt dialog (Abort Dialogue) 

En av parten melder dialogen avbrutt og begge parter vil få protokolltilstand IDLE. Ved 
kommunikasjonen av en spesiell halv-duplex type, kan det være et problem for 
initiativtaker å avbryte dialogen. 

Begge parter benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 
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6.5.6 REPORT_R – respondent venter på Rapporter status fra initiativtaker 

Tilstanden REPORT _R er helt paralell med REPORT _I. Tilstanden REPORT_R er 
definert som situasjonen hvor initiativtaker har fått forespørsel om statusrapport fra 
respondent. I denne tilstanden ligger initiativet hos initiativtaker. Respondent har bare 
mulighet for å avbryte dialogen. 

Tilstanden REPORT_R kan bare oppstå fra tilstand DATA_I. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Report Status Initiator 
Rapporter status 
initiativtaker 

REP_ST_I DATA_I UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 

Abort Dialogue Responder 
Avbryt dialog respondent 

ABORT_R IDLE UIR 

Funksjonsbeskrivelsen er identisk med beskrivelsene i forrige avsnitt REPORT_I, men 
med motsatte roller. 

6.5.6.1 Rapporter status initiativtaker (Report Status Initiator) 

Initiativtaker overfører en statusrapport som svar på forespørselen. Protokollen vil gå 
tilbake til DATA_I tilstand, og initiativtaker venter på svar fra respondent. 

Initiativtaker benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir DATA_I med initiativet hos respondent. 

6.5.6.2 Avbryt dialog (Abort Dialogue) 

En av parten melder dialogen avbrutt og begge parter vil få protokolltilstand IDLE. Om 
kommunikasjonen er halv-duplex, kan det være et problem for respondent å avbryte 
dialogen. 

Begge parter benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 

6.5.7 STOP_I – Initiativtaker venter på bekreftelse på å avslutte dialogen 

Protokolltilstand STOP_I oppstår når initiativtaker har bedt om å avslutte dialogen, og 
venter på svar fra respondent. Her har respondent initiativet. Initiativtaker kan bare 
avbrytedialog i denne protokolltilstanden. 

I tilstanden STOP_I vil alle funksjoner medføre IDLE som ny tilstand. 

Tilstanden STOP_I kan bare oppstå fra tilstand DATA_R. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
End Dialogue Confirm 
Bekreft dialogslutt 

ED_CNF_R IDLE [UIH< melding >UIT] 
[UNO<objekt>UNP] 
UIZ 

Abort Dialogue Responder 
Avbryt dialog respondent 

ABORT_R IDLE UIR 
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Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 

6.5.7.1 Bekreft dialogslutt (End Dialogue Confirm) 

Respondent bekrefter at dialogen er over med tjenestesegmentet UIZ. En interaktiv 
melding eller et objekt kan komme foran UIZ. Tilstanden vil endre seg til IDLE for begge 
parter. 

Respondent benytter: <UIH melding UIT>, <UNO objekt UNO >, UIZ 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 

6.5.7.2 Avbryt dialog (Abort Dialogue) 

Om respondent  ikke kan sende ’Avslutt dialogbekreftelse’ og velger å avbryte dialogen, 
kan denne funksjonen benyttes. Initiativtaker kan velge å avbryte dialogen framfor å 
vente på svar. Om kommunikasjonen er halv-duplex, kan det være et problem for 
initiativtaker å avbrytedialogen. 

Muligheten initiativtakeren har for å avbryte dialogen i denne tilstanden må brukes med 
stor forsiktighet. Det er alltid en mulighet for at respondenten faktisk har mottatt og 
behandlet forespørselen om dialogslutt, som initiativtakeren nettopp sendte, og har 
sendt tilbake bekreftelse på dette uten at initiativtakeren har mottatt den. Respondenten 
regner altså med at dialogen er fullstendig gjennomført, mens initiativtakeren tror at den 
har feilet. Dette er nok et tilfelle hvor beskrivelsen av den spesifikke dialogtypen, 
scenariobeskrivelsen eller lignende må spesifisere hvordan denne situasjonen skal 
håndteres. 

Begge parter benytter UIR. 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 

6.5.8 CMPL_I – venter på svar på ’Complete Dialogue Confirm’ 

Tilstanden CMPL_I oppstår når initiativtaker har sender en ’Forespør fullstendig dialog’  
og venter på svar fra respondent. I denne tilstand ligger initiativet hos respondent. 
Eneste initiativtaker kan gjøre er å avbryte dialogen før respondent svarer.  

Om respondent velger å svare på henvendelsen eller avslå et svar vil protokollen 
returnere til tilstanden IDLE. Om initiativtaker velger å avbrytedialog vil tilstanden 
returnere til IDLE.  

CMPL_I tilstanden kan bare oppstå fra tilstand IDLE. 
 

Lovlig funksjon Forkortelse Ny tilstand Tjenestesegmenter 
Complete Dialogue Confirm 
Bekreft fullstendig dialog 

CD_CNF_R IDLE UIB 
[UIH< melding >UIT] 
[UNO<objekt>UNP] 
UIZ 

Complete Dialogue Reject 
Fullstendig dialogavslag 

SD_REJ_R IDLE UIR 

Abort Dialogue Initiator 
Avbryt dialog initiativtaker 

ABORT_I IDLE UIR 
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6.5.8.1 Bekreft fullstendig dialog (Complete Dialogue Confirm) 

Respondent aksepterer ønsket fra initiativtaker om å svare på henvendelsen med en 
utveksling. Applikasjonen til respondent pakker ut og prosesserer melding og/eller 
objekt. Lager et svar via en melding og/eller objekt med et UIB segment først. Avslutter 
utvekslingen med UIZ, og terminerer dermed og dialogen. 

Respondent benytter: UIB, <UIH melding UIT>, <UNO objekt UNP>, UIZ 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 

6.5.8.2 Fullstendig dialogavslag (Complete Dialogue Reject) 

Respondent ønsker ikke å svare på henvendelsen fra initiativtaker, og sender segmentet 
UIR som svar med begrunnelse for avslaget. 

Respondent benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE. 

6.5.8.3 Avbryt dialog initiativtaker (Abort Dialogue Initiator) 

Denne funksjonen kan benyttes her av initiativtaker for å fortelle mottaker at han ikke er i 
stand til eller ønsker å fortsette dialogen. 

Initiativtaker benytter: UIR 

Ny tilstand for dialogen blir IDLE.  
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6.6 Diagrammer over protokolltilstander 

IDLE

START_I

DATA_I DATA_R

STOP_I

REPORT_R REPORT_I

CD_REQ_I
ABORT_I

SD_REJ_R

SD_REQ_I

ED_REQ_I

SD_REJ_R

TR_DATA_I (L)

TR_DATA_R (L)
TR_DATA_I

 (F∪I)
TR_DATA_R

 (F∪ I)

ABORT_R

SD_CNF_R

ED_CNF_R

ABORT_I

ABORT_R

ABORT_IABORT_I

ABORT_IABORT_I

ABORT_RABORT_R

REQUEST_R REQUEST_IREP_ST_I REP_ST_R

ABORT_R

CMPL_I

CD_CNF_R

ABORT_I

REP_ST_IREP_ST_R

Fig 6.3 Diagram over tilstander og funksjoner 

 
(F ∪ I) Første eller Interim melding/objekt  
(L) Siste melding/objekt 
_I suffiks Initiativtaker  
_R suffiks Respondent 
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Tilstand IDLE START_I DATA_I DATA_R STOP_I CMPL_I REPORT_I REPORT_R

Funksjon         

SD_REQ_I START_I        

SD_CNF_R  DATA_R       

SD_REJ_R  IDLE    IDLE   

TR_DATA_I(F∪I)    DATA_R     

TR_DATA_I(L)    DATA_I     

TR_DATA_R(F∪I)   DATA_I      

TR_DATA_R(L)   DATA_R      

ED_REQ_I    STOP_I     

ED_CNF_R     IDLE    

ABORT_I   IDLE IDLE* IDLE IDLE* IDLE IDLE* IDLE 

ABORT_R    IDLE IDLE* IDLE   IDLE IDLE* 

REQUEST_I    REPORT_I     

REQUEST_R   REPORT_R      

REP_ST_I    DATA_R    DATA_I 

REP_ST_R   DATA_I    DATA_R  

CD_REQ_I CMPL_I        

CD_CNF_R      IDLE   

Figur 6.4 Matrise over I-EDI funksjoner og protokolltilstander. 

*Kan være et problem med halv-duplex kommunikasjon 

Figuren nedenfor er en annen måte å tegne tilstandsdiagrammet for interaktiv EDI, som 
kanskje får frem symmetrien litt bedre.  Her brukes UML-notasjonen (såkalte Harel 
statecharts).  Start-tilstanden er alltid IDLE.  Hver dialog følger en vei gjennom 
diagrammet og tilbake til IDLE. 

Legg merke til at det alltid er én av partene som har utspillet.  I de “grønne” tilstandene 
er det den av partene som kalles “initiator” (den som tar initiativet til dialogen i første 
omgang) som er aktiv.  I de “blå” tilstandene er det “respondenten” (den som 
responderer) som er aktiv.  

Som vi kan se av måten pilene er tegnet, alternerer alltid partene om å være aktive.  Ved 
å sende en melding til den andre, overføres kontrollen til den andre.  Det er bare to 
unntak fra denne regelen: 

• I DATA_I og DATA_R-tilstandene (én av partene er klar til å sende en datamelding), 
kan senderen sende flere meldinger uten å gi fra seg kontrollen til motparten. 

• Den av partene som for øyeblikket ikke har kontrollen, kan likevel sende en ABORT-
melding og avbryte hele dialogen. 

Når dialogen er aktiv, er den i en av tilstandene innenfor rammen. 

Det knippet av overganger som går tilbake til IDLE nedenfra, og som er tegnet med litt 
lysere piler i figuren, representerer feilsituasjoner som avbryter dialogen.  For i første 
omgang å forstå gangen gjennom en vanlig dialog kan en derfor se bort fra disse. 
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DATA_RDATA_I STOP_I

REPORT_
R

REPORT_
I

IDLE

START_I

DATA_RDATA_I

TR_DATA_I( F&I )TR_DATA_R( F&I )
REP_ST_R REP_ST_I

STOP_I

REPORT_R REPORT_I

CMPL_I

REP_ST_R

TR_DATA_I( L )
ED_REQ_I

REQUEST_IREP_ST_I

TR_DATA_R( L )

REQUEST_R

ED_CNF_R

ABORT_I ABORT_R

SD_REJ_R

SD_CNF_R

ABORT_I

SD_REQ_I
CD_REQ _I

CD_CNF_R

CD_REJ_R

ABORT_I

 
Figur 6.5 Tilstandsdiagrammet for interaktiv EDI. 

Vi har to typer veier gjennom dialogen, som starter med en av de to overgangene ut fra 
IDLE, og kommer tilbake gjennom en av de to overgangere inn til IDLE fra høyre eller 
venstre side dersom dialogen ble fullført. 

• Det aller enkleste tilfellet har bare en forespørsel- og en svar-melding.  Initiatoren 
sender en CD_REQ_I-melding til respondenten, og får i det normale tilfellet en 
CD_CNF_R-melding med svaret tilbake.  Grunnen til at dette er et spesialtilfelle, er 
at vi med dette kan greie oss med 2 meldinger.  Velger vi den andre veien, må vi ha 
minst 4 eller 6 meldinger for å gjennomføre dialogen. 

• Ved det vanlige tilfellet må dialogen eksplisitt åpnes og stenges gjennom 
kontrollmeldinger.  Vi går via START_I-tilstanden inn i boksen som markerer “aktiv” 
dialog, og returnerer via STOP_I.  Inne i aktiv-boksen veksler partene på å sende 
datameldinger eller spørre den andre om dialogtilstand.  Vi ser at to og to av 
tilstandene inne i boksen er ekvivalente, bare at partenes roller er byttet om.  I 
DATA-tilstandene forventes det at den aktive parten sender data eller forespør 
status.  I REPORT-tilstandene har den andre parten midlertidig fått kontrollen, men 
må gi den tilbake til den første ved å sende en statusrapport. 
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Mens dialogen er aktiv, kan både den aktive og den passive parten avbryte den.  M.a.o., 
felles for alle tilstandene innenfor rammen er at ABORT_R og ABORT_I-meldinger alltid 
er tillatt, og fører til transisjon til IDLE.  Dette er vist med transisjoner som går fra 
rammen, i stedet for hver enkelt av tilstandene innenfor.  Derfor blir denne måten å 
tegne diagrammet på litt mindre overlesset enn den som er vist i I-EDI-standarden. 
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7 Partenes ansvar ved bruk av tjenestesegmenter 

I dette avsnittet vil vi gå gjennom hvilket ansvar partene har for bruken av 
tjenestesegmenter. Dette spesielt med hensyn til hvilken rolle partene har og hvordan 
dette påvirker bruken av tjenestesegmentene. Bruken av tjenestesegmentene er 
avhengig av applikasjoner og dialog, men når de benyttes, må de brukes korrekt.  

Vi vil her gå gjennom tjenestesegmentene knyttet til rollene i dialogen. I beskrivelsen 
benytter vi merket (I) for ’Initiativtaker’ og for motpart benytter vi uttrykket ’Respondent’ ( 
R ).  

UNA ( I )  

a) Må sende en passende UNA hvis EDIFACT-separatorene gjennom hele dialogen 
vil fravike standardseparatorer. 

UNA ( R ) 

a) Det er ikke tillatt for respondent å sende UNA segmentet. Initiativtaker sin UNA 
må aksepteres eller forkastes. 

UIB ( I )  

a) Identifisere syntaks initiativtaker benytter. 
b) Definere og holde fast på en kontrollreferanse for initiativtaker, slik at mottaker vil 

kunne få en unik identifisering av dialogforespørselen. 
c) Om ønsket dialog er del av en større I-EDI transaksjon skal initiativtaker definere 

en kontrollreferanse for transaksjonen om den initieres med denne dialogen. Om 
det er en del av en pågående transaksjon skal dennes kontrollreferanse 
benyttes. 

d) Ha med identifikasjon av predefinert scenario om påkrevet. 
e) Ha med identifikasjon av predefinert dialog om påkrevet. 
f) Identifisere sender av utvekslingen. 
g) Identifisere mottaker av utvekslingen. 
h) Ha med dato og/eller tid for dialogforespørsel. 
i) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UIB ( R ) 

a) Identifisere syntaks som svarer (respondent) benytter. 
b) Ha med kontrollreferansen til initiativtaker til dialogen. 
c) Ha med kontrollreferanse til svarer (respondent) om påkrevet. 
d) Ha med kontrollreferansen til transaksjonen om initiativtaker har spesifisert det. 
e) Ha med scenarioidentifisering om initiativtaker har benyttet det. 
f) Ha med dialogidentifisering om initiativtaker har benyttet det. 
g) Avsender- og mottakeridentifisering må være med som de ble mottatt av 

initiativtaker. 
h) Ha med dato og/eller tid for når svaret ble initiert om dette er påkrevet. 
i) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 
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UIH ( I ) 

a) Meldingstype som blir sendt må identifiseres. 
b) Ha med en meldingsreferanse om påkrevet for å gi en unik identifisering av 

meldingen. 
c) Definer eller referer dialogreferanse om påkrevet. 
d) Ha med detaljer om status til utvekslingen om det er påkrevet. 
e) Ha med dato og/eller tid for når denne melding initiert om påkrevet. 
f) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UIH ( R ) 

a) Meldingstype som blir sendt må identifiseres. 
b) Ha med en meldingsreferanse om påkrevet for å gi en unik identifisering av 

meldingen. 
c) Ha med dialogreferanse som/om mottatt fra initiativtaker. 
d) Ha med detaljer om status til utvekslingen om det er påkrevet. 
e) Ha med dato og/eller tid for når denne melding initiert om påkrevet. 
f) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UIH ( M for I og R ) 

a) Meldingstype som blir sendt må identifiseres. 
b) Ha med en meldingsreferanse om påkrevet for å gi en unik identifisering av 

meldingen. 
c) Ha med dialogreferansene både fra initiativtaker og svarer (respondent). 
d) Ha med detaljer om status til utvekslingen om det er påkrevet. 
e) Ha med dato og/eller tid for når denne melding initiert om påkrevet. 
f) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UIT ( I og R ) 

a) Forsikre at meldingen eller meldingene er sendt. 
b) Ha med samme meldingsreferanse som i UIH om påkrevet. 
c) Ha med antallet segmenter i meldingen om påkrevet. 

UNO ( I ) 

a) Type av objekt som blir sendt må identifiseres. 
b) Ha med en objektreferanse om påkrevet for å gi en unik identifisering av objektet. 
c) Definer eller referer dialogreferanse om påkrevet. 
d) Ha med detaljer om status til utvekslingen om det er påkrevet. 
e) Ha med dato og/eller tid for når denne melding initiert om påkrevet. 
f) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UNO ( R ) 

a) Type av objekt som blir sendt må identifiseres. 
b) Ha med en objekt referanse om påkrevet for å gi en unik identifisering av 

objektet. 
c) Ha med dialogreferanse som/om mottatt fra initiativtaker. 
d) Ha med detaljer om status til utvekslingen om det er påkrevet. 
e) Ha med dato og/eller tid for når denne melding initiert om påkrevet. 
f) Ha med indikator for duplikat og/eller test om det er påkrevet. 

UNP ( I og R ) 

                                                                             83                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 7: EDIFACT for interaktiv EDI 

a) Forsikre at objektet er sendt. 
b) Ha med samme objektreferanse som i UNO om påkrevet. 
c) Ha med lengden på objektet om påkrevet. 

UIZ ( I ) 

a) Forsikre at hele utvekslingen er blitt sendt til svarer. (respondent) 
b) Ha med dialogreferanse som spesifisert i UIB om det er påkrevet. 
c) Ha med kontrollteller for utvekslingen om påkrevet. 
d) Ha med duplikat og/eller test indikator om påkrevet. 

UIZ ( R ) 

a) Forsikre at hele utvekslingen er blitt sendt til initiativtaker. 
b) Ha med dialogreferanse som spesifisert i UIB om det er påkrevet. 
c) Ha med kontrollteller for utvekslingen om påkrevet. 
d) Ha med duplikat og/eller testindikator om påkrevet. 

UIR ( I og R ) 

a) Ha med funksjonskode for rapport. 
b) Ha med begrunnelse om påkrevet. 
c) Ha med dialogreferansen. 
d) Ha med dato og/eller tid for utsendelse av UIR om påkrevet. 
e) Ha med referanse til melding eller pakke om påkrevet. 
f) Identifisere feil i syntaks og vis hvor den er, om påkrevet. 
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8 Feilhåndtering og rapportering 

8.1 Innledning 

Feil kan oppstå på flere nivåer i et system for interaktiv EDI. Det kan være feil i syntaks, 
det kan være feil i kommunikasjonsprotokoller, feil i applikasjoner er heller ikke 
utenkelig. Noen feil kan oppdages og korrigeres. I et system for interaktiv EDI vil det 
være flere lag av programvare. Hvert lag må da korrigere de feilene det er mulig før 
neste lag tar fatt. En tenker seg her kommunikasjon, konverter og applikasjoner. 
Interaktive EDI-løsninger har hittil vært direkte fra applikasjon til applikasjon av hensyn til 
svartider forventet i interaktive løsninger.  

Her som i satsvis EDI skal det ikke sendes en feilmelding som svar på en feilmelding. 
Om det skjer kan en få en endeløs rekke med feilmeldinger. 

8.2 Feil i applikasjonene 

En tenker seg en løsning hvor det sitter en EDI-oversetter som kommuniserer med en 
applikasjon. EDI-oversetteren kan ikke selv oppdage feil i applikasjonen den 
kommuniserer med.  

Feilrutiner i applikasjonen kan lages slik at EDI-oversetteren får melding om feilen er av 
en så alvorlig karakter at den får konsekvenser for dialogen. Oversetteren kan da 
rapportere dette til dialogpartner via et UIR tjenestesegment. En kan forutsette at feil i 
applikasjonen oppstår nå applikasjonen er i en aktiv fase, dvs. at dialogpartner venter på 
en sending. Det er avhengig av eksisterende protokollstatus hva den nye protokollstatus 
vil bli.  

Om feilen i applikasjonen er fatal for dialogen, må dialogen aborteres med dette 
segmentet. Om feilen ikke er fatal, vil ikke EDI-oversetteren få vite om dette. Følgelig vil 
det ikke gå noen melding om feil via UIR til dialogpartner. Feilen bør registreres i en 
logg, og følges opp ved vedlikehold av applikasjonen. 

8.3 Feil i dialogen 

Når den ene eller andre parten oppdager en feil i en dialog, skal normalt dialogen 
avbrytes, dvs. den som oppdager feilen sender ABORT_I henholdsvis ABORT_R (UIR 
med beskrivelse av feilen).  Hva som skal skje når dialogen avbrytes, må beskrives i 
dialogtype-definisjonen. I de fleste tilfeller skal alle endringer som har skjedd hos hver av 
partene “rulles tilbake”, dvs. alle spor etter dialogen skal slettes. Brukes verktøy som TP-
monitorer vil dette skje mer eller mindre automatisk. (Skal noen av endringene bevares, 
er det viktig at det er veldefinerte synkroniseringspunkter i dialogen. Antakelig er det 
bedre å bryte opp en slik “kompleks” dialogtype i mer primitive dialoger.) 

8.3.1 Feil i oppstart av dialog 

Behovet for å sende feilmeldinger er sannsynligvis størst ved initiering av en dialog. Det 
er ikke nødvendigvis feil i meldingene og systemene som er årsak til dette. Det kan være 
forskjellige logiske grunner til dette. Initiativtaker og dialogpartner har forskjellig 
scenario-versjoner, eller dialogpartner ikke støtter denne dialogen. Dette er ikke feil i 
systemene men brudd på utvekslingsavtalen, og dialog blir avvist. 
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Om parten som får dialogforespørselen ikke kan tillate oppstart av dialogen av en eller 
annen grunn, returnerer parten et UIR segment til initiativtaker. Rapportgrunn ligger i det 
kodete dataelementet 0331. Dette tilsvarer dialogavslag. Grunnen til avslaget ligger i det 
kodete dataelementet 0333.  

I og med at dialogen ikke har startet opp, vil en kopiere dialogreferansen som 
initiativtaker benyttet i UIB segmentet, og kopiere den inn i UIR segmentet som sendes 
til initiativtaker. Om denne dialogreferansen er et duplikat av en eksisterende, skal en 
benytte en vilkårlig referanse sammen med koden for ugyldig meldingshode. (Invalid 
Header). 

8.3.2 Referansefeil  

Interaktiv EDI har flere referanse for å knytte sammen de forskjellige elementene av 
dialoger, scenarier og transaksjoner. Det er mulig at en av partene vil benytte en feil 
referanse. En dialogreferanse i et meldingshode vil være ukjent for mottakende part.  

Et eksempel på dette kan være dersom nettverksforbindelsen faller ut mens en dialog er 
under utførelse. Initiativtakeren vil da antakelig forsøke å koble seg opp igjen så snart 
det er mulig, og fortsette dialogen. Hvis respondenten fremdeles har 
transaksjonskonteksten for dialogen tilgjengelig, er alt i orden. Hvis det ikke var nettet 
som feilet, men maskinen som respondenten kjører på (eller selve 
transaksjonsprogrammet) som krasjet, merker initiativtakeren ingen forskjell, og vil også 
prøve å koble seg opp på nytt. Men i dette tilfellet vil transaksjonskonteksten antakelig 
være tapt for alltid, og respondenten må rapportere at dialogreferansen er ugyldig. 
(Transaksjonsprogrammet som kjørte hadde ganske sikkert midlertidige data i 
primærlager.) Det samme vil antakelig skje dersom det tar for lang tid før initiativtakeren 
forsøker å ta opp igjen tråden:  Respondenten kan ikke holde på inaktive dialoger på 
ubestemt tid - de koster primærlager og andre ressurser, og før eller senere må de 
avbrytes.  

I en situasjon hvor en part kommuniserer med flere andre samtidig, kan en tenke seg 
løsninger hvor en sender et UIR segment hvor en melder hvilken sending en har fått 
samt etterlyser rett sending. 

Andre referansefeil er uoverensstemmelser mellom sendte referanser og de en mottar i 
svaret. Initiativtaker genererer en referanse som benyttes som dialogreferanse. Om 
respondent endrer denne, vil det bli avvik fra gyldig referanse og dermed feil. 

8.3.3 Feil utenfor EDI-oversetter 

Det er mulig å bygge samhandlingen mellom elementene i systemet slik at alle 
rapporterer til EDI-oversetter. Poenget med dette er at den gjør det som er riktig ovenfor 
dialogpartner, det være seg abort eller statusmelding. 

8.3.4 Mangler i utvekslingen  

Når dialogen avsluttes, inneholder UIZ en teller for hvor mange meldinger og objekter 
som har blitt sendt i utvekslingen. Den første som mottar en UIZ kan finne om antallet 
meldinger og objekter som dialogpartner har sendt er korrekt. Om det oppdages en feil i 
antallet, kan en benytte en UIR som inneholder koder for feil i antallet foran UIZ. Parten 
som får denne feilmeldingen kan ikke gjøre noe annet enn å logge den. Dialogen er jo 
avsluttet. 

På meldingsnivå er integriteten sikret med en teller av antallet segmenter som er 
overført. Om mottatte segmenter avviker fra dette tallet, skal dette rapporteres til 
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avsender med et UIR tjenestesegment med koder for feilen. Dialogen må ikke 
nødvendigvis termineres, men fortsette med å få en kopi av meldingen som ikke kom 
fram komplett. 

8.3.5 Duplisering 

En interaktiv verden forutsetter svært korte svartider. Det kan være nødvendig å legge 
inn tidsbegrensninger både på kommunikasjon og applikasjon så de ikke venter til evig 
tid på å fortsette dialogen. En må finne fornuftige måter innen dialogen til å løse dette 
problemet. En mulig løsning er å sende et duplikat av siste sending (melding og/eller 
utveksling) og sette duplikatindikatoren til ’D’. Dialogpartneren som mottar denne 
sendingen må kontrollere om denne sendingen er mottatt og behandlet tidligere. Om 
den ikke er behandlet tidligere må den behandles som om det er en ny melding. Om de 
er behandlet og svar sendt tidligere, sendes en kopi av det tidligere sendte svaret med 
duplikatindikatoren satt til ’D’. Duplikatindikatoren er dataelement 0325. 

Begge eksempler over indikerer problemer med kommunikasjonen, som bør føres i en 
logg og følges opp. 

Dersom en bruker en forbindelsesorientert transporttjeneste som i seg selv beskytter 
mot tap eller duplisering av data (som f.eks. TCP), er det ikke noen grunn til å sende noe 
på nytt med bruk av duplikatindikatoren. Hvis motparten mottar duplikatet, må 
nødvendigvis den opprinnelige sendingen også være mottatt. Unntaket er dersom 
transportforbindelsen har vært koblet opp på nytt.  Da må initiativtakeren vanligvis sende 
siste sending på nytt, med duplikatindikatoren satt, og respondenten som tar imot en ny 
oppkobling må være forberedt på å motta sendinger med duplikatindikatoren satt og ta 
opp tråden i en eksisterende dialog. 

8.3.6 Feil ved terminering av dialog. 

Om det oppdages feil ved avslutningen av en dialog, er det ikke stort en kan gjøre med 
det der og da. Eneste mulighet er å logge feilen for framtidig korrigering. Når respondent 
mottar en UIZ i en aktiv dialog og oppdager en feil, kan det plasseres en UIR med kode 
for feil foran UIZ når termineringen av dialogen blir bekreftet. Når en initiativtaker mottar 
denne feilmeldingen er dialogen avsluttet og bare logg av feilen er mulig. Alle feil bør 
føres i en logg og en bør utvikle rutiner for feilretting av systemene ut fra denne loggen. 

8.3.7 Feil i syntaks 

Om en melding eller et objekt ikke kan oversettes fordi påbudte elementer mangler eller 
dataelementene er benyttet feil, sier en at det er feil i syntaks. 

Feil i syntaks må rapporteres til avsender ved å benytte tjenestesegmentet UIR. For å 
kunne sende feilmelding på syntaks, må mottaker være i stand til kunne lese avsender 
for å finne adresse for feilmeldingen. Uten kunnskap om avsender er bare abort av 
dialog mulig. 

Om feilen i syntaks er så alvorlig at videre dialog ikke er mulig, kan denne feilmeldingen 
kombineres med en abort av dialogen om avsender er kjent. 

Om feilen i syntaks er av en mindre alvorlig karakter, slik at dialogen kan fortsette, bør 
feilen føres i en logg til bearbeiding senere.  
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8.3.8 Feil i kommunikasjon  

Det er forskjellige muligheter for kommunikasjonsløsninger. Valget av løsning gir og 
forskjellige muligheter for å finne feil og rapportere de. Interaktiv EDI trenger minimalt 
med feilkorrigering for å kunne funksjonere. 

De enkleste kommunikasjonsløsningene vil bare kunne rapportere brudd i 
kommunikasjonene og korrigere alle linjebrudd. Andre mer sofistikerte protokoller som 
TCP (Transmission Control Protocol) har et mye høyere nivå på feilretting. Her vil 
“normale” feilsituasjoner, som midlertidig brudd på kommunikasjonen, tap av enkelte 
pakker etc. håndteres helt og holdent av transportprotokollen, og I-EDI-programvaren vil 
overhodet ikke merke noe til feilene. I dette tilfellet er noen av systemene for 
feilhåndtering spesifisert i ISO 9735-3 overflødige. Tjenestesegmentene kan følgelig 
være enklere. 

8.3.9 Hasard-situasjoner 

I systemer hvor flere parter opererer i parallell kan vi få såkalte hasard-situasjoner 
(races) når operasjonene til de to partene flettes sammen på uheldige måter, ved 
kommunikasjonsfeil o.l.  En av grunnene til dette er at det alltid er en viss tidsforsinkelse 
i kommunikasjonen.  Den ene parten oppdager ikke hva den andre gjorde før litt senere, 
og derfor er partene sjelden 100% enige om hvilken tilstand systemet som en helhet er i. 

I interaktiv-EDI-protokollen er mulighetene for hasard nærmest eliminert ved at det alltid 
er den ene parten som har kontrollen (er aktiv), og gir fra seg kontrollen til den andre 
(passive) parten ved å motta en melding.  Det er imidlertid to unntak, der den passive 
parten faktisk også kan sende meldinger.  Det vil alltid være en viss tidsforsinkelse fra 
en melding sendes til den mottas, og dermed kan meldinger fra den aktive og passive 
parten “krysse hverandre”.   

Dette skaper problemer i disse situasjonene: 

• I STOP_I-tilstanden er dialogen egentlig ferdig.  Initiatoren venter bare på at 
respondenten bekrefter at alt er i orden.  Begge parter må være enige om at 
dialogen enten fullførte eller feilet.  Men initiatoren har fremdeles muligheten til å 
sende ABORT_I.  Hvis en slik ABORT_I-melding blir sendt samtidig med at 
respondenten på sin side sender ED_CNF_R, er det en viss fare for at respondenten 
(som ikke forventer å motta flere meldinger) ignorerer eller mister ABORT_I, og 
dermed ikke blir klar over at initiatoren trakk seg i siste liten.  Dette må betraktes som 
en feil i standarden!  Vi anbefaler at muligheten for den siste ABORT_I-meldingen 
tas bort, dvs. at initiatoren ikke lenger har mulighet for å trekke seg når dialogen har 
kommet til STOP_I-tilstanden. 

Vi har også en muligheten for hasard dersom en melding blir borte under overføring.  I 
så fall vil begge partene tro at de er passive og vente på at den andre skal gjøre noe.  
Denne situasjonen kan løses opp ved at partene etter en viss tidsfrist forsøker å be om 
statusrapport.  Men med de fleste aktuelle transportløsninger er det mer naturlig å la 
transportlaget detektere og rapportere kommunikasjonsfeil, og dette tilfellet vil da ikke 
forekomme. 
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9 Underliggende protokoller 

9.1 Kommunikasjonsløsninger for interaktiv EDI 

Interaktiv EDI stiller sterkere krav til det underliggende kommunikasjonsnettet enn batch 
EDI.  Batch EDI klarer seg med et meldingshåndteringssystem med meldingslagring 
underveis (“store and forward”), og avsender og mottakers applikasjon behøver ikke å 
kjøre samtidig.  For interaktiv EDI må applikasjonene kjøre samtidig, og det må være en 
direkte nettverksforbindelse mellom dem.  På helt overordnet nivå kan vi velge mellom 
en såkalt forbindelsesløs (datagram) eller en forbindelsesorientert (virtuell krets) løsning.  
UDP er et eksempel på det første, mens TCP, ISDN, X.25, X.21 (eller en dedisert, fast 
linje) er eksempler på det siste. 

I utarbeidelse av Interaktiv EDI-protokollen, har det vært et mål å gjøre den så 
uavhengig av de underliggende protokollene som mulig. Men nettopp for at I-EDI-
protokollen skal kunne kjøres over forskjellige underliggende protokoller og 
nettverksløsninger, inneholder den enkelte elementer som er valgfrie, og hvor bruken vil 
avhenge av hvilken transportløsning som er valgt. Dermed vil en scenariobeskrivelse 
måtte ta hensyn til egenskaper ved transportløsningen (evt. definere ulike syntaktiske 
subsett av tjenestesegmentene for ulike transportløsninger), i adskillig større grad enn 
en inpmementasjonsguide for satsvis EDI. 

9.1.1 Forbindelsesorientert kommunikasjonsløsning 

Forbindelsesorientert kommunikasjon betyr at partene setter opp en eksplisitt 
nettverksforbindelse seg i mellom, og så utveksler data over denne.  Betegnelsen 
“virtuell krets” (virtual circuit) brukes av og til for å understreke at partene på sett og vis 
strekker en “linje” (strømkrets) seg i mellom.  For en anvendelsesorientert protokoll som 
interaktiv EDI brukes normalt transportlaget eller høyere nivå i protokollhierarkiet.  
Protokoller på transportnivå tilbyr vanligvis denne funksjonaliteten: 

• Pålitelig, feilfri forbindelse.  Midlertidige feil, dvs. tap eller forvrengning av data i det 
underliggende datanettet, manglende respons innen gitte tidsfrister, rettes opp av 
transportprotokollene.  Feil rapportereres bare når disse mekanismene ikke lenger er 
tilstrekkelige, typisk når nettverksforbindelsen i praksis helt har falt ut.  Disse feilene 
må vanligvis betraktes som permanente, i den forstand at manuelle inngrep må til for 
å rette dem. 

• Hver maskin i nettet kan ha mange både utgående og innkommende 
transportforbindelser.  Applikasjonsprogrammer oppretter transportforbindelser etter 
behov, og data leveres og mottas i endepunktene.  For interaktiv EDI kan f.eks. data 
for forskjellige samtidige dialoger holdes fra hverandre ved at de utveksles på 
forskjellige transportforbindelser og sendes eller mottas på distinkte endepunkter.  
(F.eks. “sockets” i typiske TCP- og UDP-implementasjoner.) 

• Flytkontroll:  Senderen bremses (for å unngå at nett eller maskiner overbelastes) 
dersom den sender data raskere enn det nett eller mottaker er i stand til å ta unna. 

Alle vanlige plattformer (operativsystem, datanett) som er aktuelle for interaktiv-EDI-
applikasjoner tilbyr transportfunksjonalitet.  Derfor er det liten grunn til å bruke mer 
primitive kommunikasjonsmekanismer.  (Hvis et ordentlig transportlag mangler, er det 
vanligvis enklere å realisere et enkelt transportlag for seg, f.eks. ved å tilpasse en av de 
utallige TCP-implementasjonene som finnes.)  Da er det også mulig å utelate eller 
forenkle en del av mekanismene som finnes i interaktiv-EDI-protokollen: 
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• Dersom protokollene ikke rapporterer kommunikasjonsfeil til interaktiv-EDI-
applikasjonen, kan den gå ut fra at data er mottatt som sendt og i samme rekkefølge.  
Mekanismer for å detektere og evt. korrigere kommunikasjonsfeil på EDIFACT-nivå 
er overflødige.  (F.eks. sekvensnumre og tellere.)  Kommunikasjonsfeil detektert på 
transportnivå behandles som ABORT-meldinger.  (Ikke-korrigerbare feil, dialogen må 
avbrytes.) 

• Det er implisitt hvilken dialog hver melding tilhører (i og med at den kommer inn på et 
transport-endepunkt som entydig er knyttet til dialogen). 

9.1.1.1 Halv eller full duplex 

Transportforbindelser kan være full eller halv duplex.  Ved full duplex kan partene sende 
i begge retninger samtidig.  En halv duplex-forbindelse kan bare brukes i en retning om 
gangen, og vanligvis må senderen eksplisitt snu retningen på forbindelsen når den er 
ferdig med å sende. 

Interaktiv EDI krever strengt tatt bare halv duplex, siden partene sender etter tur.  Med 
halv duplex vil imidlertid ikke den passive parten kunne avbryte dialogen (ABORT), og 
heller ikke kunne bremse senderen (“pause dialogue”). 

De fleste aktuelle transportløsninger er full duplex. 

9.1.1.2 Forsinkelse og bufring i nettet 

Det vanlige er at en forbindelsesorientert transport realiseres oppå et pakkesvitsjet nett.  
(X.25, TCP over IP osv.)  I disse tilfellene må en være oppmerksom på at nettene 
introduserer “bufrer” data og introduserer tidsforsinkelser.  Data som EDI-programvaren 
har levert til transport-endepunktet blir ikke alltid sendt med en gang.  (Grunnen til dette 
er at det er kostbart å sende mange små pakker over et pakkesvitsjet nett. 
Transportlags-programvaren vil forsøke å samle opp data og sende større pakker.) 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig at EDI-programvaren eksplisitt forteller 
transportlaget når en melding er ferdig og alle data skal sendes.  Det mest vanlige er 
likevel at dette håndteres automatisk, ved at data bare bufres en viss tid før de sendes. 

Med en halv-duplex-protokoll som interaktiv EDI er tidsforsinkelser ganske avgjørende 
for ytelsen.  Hvis dialogene består av mange små meldinger, er det godt mulig at 
mesteparten av tiden faktisk går med til å vente på at meldingen en sendte kommer frem 
til motparten og motpartens svar kommer tilbake.  I mellomtiden kan applikasjonen ofte 
ikke gjøre noe fornuftig. 

9.1.1.3 Håndtering av kommunikasjonsfeil 

Når en bruker et forbindelsesorientert transportlag for kommunikasjon, håndterer det 
som nevnt deteksjon av kommunikasjonsfeil og feiloppretting.  Dersom transportlaget 
rapporterer feil videre oppover, betyr det normalt at nettverksforbindelsen er brutt, 
motpartens interaktiv-EDI-applikasjon eller maskin har krasjet eller noe annet tilsvarende 
alvorlig, og videre automatisk feiloppretting har lite for seg.  I de fleste tilfeller betyr dette 
rett og slett at dialogen skal avbrytes som om motparten hadde sendt en ABORT-
melding.  Dialogen kan ikke gjennomføres.  Applikasjonen må eventuelt prøve å 
gjennomføre operasjonen ved en senere anledning, dersom dette har noen mening. 

Dersom EDI-applikasjonen er realisert oppå en database, TP-monitor eller annet system 
med innebygget transaksjonshåndtering, vil den naturlige måten å håndtere feil på rett 
og slett være å starte en transaksjon for hver dialog.  Hvis dialogen fullføres (til END 
DIALOGUE CONFIRM), gjennomføres transaksjonen.  Kommunikasjonsfeil (og alle 
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andre feil som ikke umiddelbart kan rettes opp) fører derimot til at transaksjonen 
avbrytes (rulles tilbake).  Ofte er dette innebygget i transaksjonsprogramvaren:  
Tilbakerulling skjer automatisk ved alle former for kjørefeil eller avbrudd i 
transaksjonsprogrammet. 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å fortsette dialogen der den ble avbrutt, dvs. 
forsøke å sette opp en ny transportforbindelse inntil det lykkes, og så falle inn i 
protokollen på det punktet en ble avbrutt.  Interaktiv EDI-protokollen har ikke noen 
spesielle mekanismer for å understøtte dette, og en vil være avhengig av egne (ikke-
standard) konvensjoner for å indikere at denne oppkoblingen gjelder fortsettelse av en 
tidligere avbrutt dialog.  Noen transportprotokoller kan ha slike mekanismer innebygget. 

Siden interaktiv EDI i bunn og grunn er halv duplex, kan protokollen starte opp igjen på 
en rimelig veldefinert punkt.  Hver av partene må anta at den siste meldingen de sendte 
kan være tapt, og sende den på nytt, og samtidig kunne identifisere og ignorere den 
meldingen som motparten på tilsvarende måte sender på nytt. 

9.1.2 Forbindelsesløs kommunikasjonsløsning 

Forbindelsesløs kommunikasjon (f.eks. bruk av UDP-protokollen) betyr at partene ikke 
setter opp en eksplisitt nettverksforbindelse seg i mellom før de sender data, men 
sender meldingen ut på nettet, direkte adressert til motparten. 

En slik løsning vil i noen tilfeller kreve mindre ressurser enn en forbindelsesorientert 
løsning.  Men kostnaden ved dette er at kommunikasjonslaget gir svakere garantier.  
(Først og fremst er det risikoen for tap av meldinger som er større, mens de andre 
funksjonene til transportlaget stort sett løses like bra.)  Derfor faller det mer ansvar for 
feildeteksjon og korrigering på selve interaktiv-EDI-applikasjonen. I de fleste tilfeller vil 
gevinsten ved en forbindelsesløs kommunikasjon trolig mer enn oppveies ved 
komplikasjonene det gir på applikasjonsnivå, og det er bare i spesielle tilfeller dette er 
aktuelt. Forbindelsesløs kommunikasjon egner seg heller ikke dersom enkeltmeldingene 
er store. Vi vil derfor ikke gå mer inn på forbindelsesløs kommunikasjon her. 

9.2 Navn og adresser 

UIB-tjenestesegmentet som benyttes til å forespørre og bekrefte en dialog har betingede 
parametre for å identifisere avsender og mottaker, scenario- og dialogtype. Grunnen til 
at disse er gjort betingede, er at det ofte er naturlig å identifisere partene, scenarier eller 
dialogtyper mer direkte gjennom de underliggende transportprotokollene (adressene til 
transport-endepunktene, f.eks. IP-adresse og portnummer for TCP og UDP). (Ved 
interaktiv EDI må det nødvendigvis være en direkte oppkobling mellom partene.) 

Hovedtilfellene er: 
Hver dialogtype har har sin transportadresse. Initiatoren setter opp en direkte forbindelse 
mot et tjener-program som kjører en bestemt dialog hos en bestemt respondent, og i 
UIB-segmentet er både scenarioidentifikasjon (S018), dialogidentifikasjon (S305) og 
mottaker (respondent, S003) er underforstått. 
En variant av tilfellet over er med en transportadresse pr. scenario. Tjeneren som lytter 
på denne transportadressen er i stand til å kjøre alle dialogene som hører til dette 
scenariet, men må ha dialogidentifikasjon i UIB for å velge. 
Det kan også være én felles transportadresse for I-EDI-tjenesten. I såfall må tjeneren 
som lytter på denne adressen lese UIB-segmentet og starte opp rett type 
transaksjonsprogram. 

I alle tilfellene over har hver dialog sin egen transportforbindelse. Transport-protokoller 
som TCP tillater mange innkommende forbindelser til samme transportadresse (port), og 
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dette vil vanligvis føre til at tjeneren som lytter på denne adressen spalter av en ny 
prosess eller tråd for å betjene hver ny forbindelse som blir satt opp, slik at de kan 
behandles parallelt. Det er transportprotokollens oppgave å “multiplekse” utgående data 
til nettet, og “demultiplekse” innkommende data (styre data til det rette transport-
endepunktet). Med mer primitive nettverksløsninger kan imidlertid et fjerde alternativ 
være aktuelt: 
Alle dialoger bruker samme nettverksforbindelse, og med multiplekser/demultiplekser-
prosesser i endene som ruter data til rett transaksjonsprogram. I dette tilfellet trengs de 
fleste av elementene i UIB-segmentet. 
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